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ค าน า 

 

 แผนกิจกรรมการศกึษาชุดวิชา  22742 การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย เป็นเอกสารส าคัญ

ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา วิชาเอกปฐมวัยศกึษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์ เพื่อนักศกึษาจะสามารถศกึษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยแผนกิจกรรม
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 นักศกึษาควรศกึษาแผนกิจกรรมการศกึษาประจ าชุดวิชาฉบับนีก้่อนด าเนินกิจกรรมการศกึษา 

เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศกึษา     

การด าเนินการศกึษา งานที่ก าหนดใหท้ า การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเสริม 

ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน 

 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา   

การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยได้พิจารณาก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา ดังนั้น 

จงึขอใหน้ักศกึษาปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เพื่อจะได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 

ชุดวิชา 22742 การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 

ชื่อชุดวชิา 22742 การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย 

Management of Early Childhood Educational Institution 

 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 

1.1 ค าอธิบายชุดวิชา 

หลักการและกระบวนการบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย ทักษะที่จ าเป็นของผูบ้ริหาร การ

วางแผนกลยุทธ์ การบริหารข้อขัดแย้ง การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ ภารกิจของการ

บริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย การบริหารงานวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย การบริหารจัดการโปรแกรมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มี

ลักษณะพิเศษ การประกันคุณภาพ ผูบ้ริหารกับการพัฒนาตน และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพของผูบ้ริหาร 

 

 1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย 

2. เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาและสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 

3. เพื่อให้ตระหนักถึงภารกิจของการบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย 

4. เพื่อใหส้ามารถบริหารจัดการงานวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารสถานศกึษา

ปฐมวัยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

6. เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการโปรแกรมการศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่

มีลักษณะพิเศษ 

7. เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศกึษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

8. เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจรรยาวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ปฐมวัย 

9. เพื่อใหส้ามารถวิเคราะหแ์ละพัฒนาตนในการบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัยได้อย่างมี

คุณภาพ 
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1.3 รายชื่อหน่วยการสอน 

หน่วยที่ 1 หลักการและกระบวนการบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย  

หน่วยที่ 2 ทักษะที่จ าเป็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาปฐมวัย  

หน่วยที่ 3 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศกึษาปฐมวัย  

หน่วยที่ 4 การบริหารเวลาและข้อขัดแย้งในสถานศกึษาปฐมวัย  

หน่วยที่ 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารจัดการในสถานศกึษาปฐมวัย 

หน่วยที่ 6 การบริหารจัดการการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มคีวามต้องการพิเศษ 

หน่วยที่ 7 การนิเทศและติดตามในสถานศกึษาปฐมวัย 

หน่วยที่ 8 การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาปฐมวัย  

หน่วยที่ 9 การบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศกึษาปฐมวัย  

หน่วยที่ 10 การบริหารงานบุคลากรในสถานศกึษาปฐมวัย 

หน่วยที่ 11 การบริหารงานธุรการ การเงนิและงานอาคารสถานที่ในสถานศกึษาปฐมวัย 

หน่วยที่ 12 การบริหารงานสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ในสถานศกึษาปฐมวัย             

หน่วยที่ 13 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ในสถานศกึษาปฐมวัย  

หน่วยที่ 14 การประกันคุณภาพของสถานศกึษาปฐมวัย 

 หน่วยที่ 15 คุณธรรมจรรยาวิชาชีพและการพัฒนาตน ของผูบ้ริหารสถานศกึษาปฐมวัย 
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การบริหาร

จัดการ

สถานศกึษา

ปฐมวัย 

หลักการ กระบวนการ

บริหารจัดการ

สถานศกึษาปฐมวัย 

งานการบริหารจัดการ

ในสถานศกึษาปฐมวัย 

 

ทักษะและคุณลักษณะ

ท่ีส าคัญของผู้บริหาร

สถานศกึษาปฐมวัย 

หนว่ยท่ี 1 หลักการและกระบวนการบริหารจัดการ

สถานศกึษาปฐมวัย  

หนว่ยท่ี 3 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ใน

สถานศกึษาปฐมวัย  

 หนว่ยท่ี 6 การบริหารจัดการการศกึษาส าหรับเด็ก

ปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษ 

หนว่ยท่ี 8 การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา

ปฐมวัย  

หนว่ยท่ี 9 การบริหารงานกิจการนักเรียนใน

สถานศกึษาปฐมวัย  

หนว่ยท่ี 10 การบริหารงานบุคคลากรในสถานศกึษา

ปฐมวัย 

หนว่ยท่ี 11 การบริหารงานธุรการ การเงินและงาน

อาคารสถานท่ีในสถานศกึษาปฐมวัย 

หนว่ยท่ี 12 การบริหารงานสัมพันธ์กับชุมชนและการ

ประชาสัมพันธ์ใน สถานศกึษาปฐมวัย 

หนว่ยท่ี 4 การบริหารเวลาและข้อขัดแยง้ใน

สถานศกึษาปฐมวัย  

หนว่ยท่ี 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการบริหาร

จัดการในสถานศกึษาปฐมวัย 

หนว่ยท่ี 7 การนิเทศและติดตามในสถานศกึษาปฐมวัย 

หนว่ยท่ี 13 การจัดการสารสนเทศและการจัดการ

ความรู้ในสถานศกึษาปฐมวัย  

หนว่ยท่ี 14 การประกันคุณภาพของสถานศกึษา

ปฐมวัย 

 
               

หนว่ยท่ี 2 ทักษะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารสถานศกึษา

ปฐมวัย  

หนว่ยท่ี 15 คุณธรรมจรรยาวชิาชพีและการพัฒนาตน 

ของผู้บริหารสถานศกึษาปฐมวัย 

 

1.4 โครงสร้างเน้ือหาของชุดวิชา 

งานสนับสนุนการ

บริหารจัดการ

สถานศกึษาปฐมวัย 
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2.  วธิีการศกึษาชุดวชิา 

 ในการศึกษาชุดวิชา  22742 การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย นักศกึษาจะต้องศกึษาจาก

สื่อการศกึษาต่าง ๆ ดังนี้ 

ก. แผนกิจกรรมการศกึษา 

ข. แนวการศึกษา 

ค. ประมวลสาระชุดวิชาและประเด็นสัมมนา 

ง. การสัมมนาเสริม  

 โดยนักศกึษาจะต้องพยายามท าความเข้าใจในประเด็นอย่างแจ่มชัดและปฏิบัติตามวิธีการศึกษา

ดังต่อไปนี้ 

 2.1 การเตรยีมตัวของนักศึกษา 

  ระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

เป็นระบบการศกึษาทางไกลที่มุง่เน้นใหน้ักศกึษาเรียนรู้ตนเองใหม้ากที่สุด และมุ่งพัฒนานักศกึษาให ้

มีความคิดกว้างไกล ตลอดจนได้สัมผัสและสัมพันธ์กบัแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ดังนั้น การเรียนรู้ของ

นักศกึษาย่อมเกิดขึน้ได้ทกุเวลาและสถานที่ โดยนกัศกึษาจะต้องศกึษาหาความรู้และท าความเข้าใจเนื้อหา

ชุดวิชา จากสื่อต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ เริ่มด้วยการก าหนดขั้นตอน

การศกึษาและแบ่งเวลาที่จะใช้ในการศกึษาใหส้อดคล้องกับเนื้อหาและระยะเวลาการศึกษาในภาคเรียน 

สิ่งส าคัญคือนักศกึษาจะต้องมีระเบียบ มีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมและบังคับตนเองให้ศกึษาและท า

กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดครบถ้วนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  2.1.1  วางแผนการศกึษาชุดวิชา  22742  การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัยในภาค

การศกึษาที่  1/2561   ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2561  ถึงวันที่  15  มกราคม  2562 โดยมีกิจกรรมที่

ต้องวางแผนปฏิบัติ  ได้แก่ 

-  ศึกษาประมวลสาระ ประเด็นสัมมนา และแนวการศกึษาของชุดวิชา 22742  

การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย จ านวน 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

-  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด 

-  วางแผนเข้ารับการสัมมนาเสริม ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น 

  2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน โดยส ารวจตนเองว่านักศกึษาจะสามารถศกึษา

ด้วยตนเองได้ดีที่สุดโดยวิธีใด ในสภาพการณ์ใด แล้วพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่จะท าให้

การศกึษาด้วยตนเองของนักศกึษาประสบความส าเร็จได้ 
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 2.2 การด าเนินการศึกษา 

  เพื่อใหก้ารศกึษาด้วยตนเองของนักศกึษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักศกึษาควร

ด าเนินการศกึษาตามล าดับดังนี้ 

1)  ศกึษารายละเอียดชุดวิชา 

2)  ศกึษาแผนการสอนทั้ง 15 หน่วย  

3)  ศกึษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอนโดยมีขัน้ตอนต่อไปนี้ 

ก.  ศกึษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอน 

ข.  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอน 

ค.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

ง.  ศกึษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 

จ.  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 

ฉ.  ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 

4)  ท ากิจกรรมตามงานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด  

(ตามรายละเอียดในส่วนที่ 3) 

5)  ปฏิบัติตามตารางการศึกษาที่ก าหนดให้ 
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ตารางการศกึษา 

ชุดวชิา  22742 การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย 

ภาคการศกึษา  1/2561 

สัปดาห์ หน่วยการสอน การประเมิน 

1 หน่วยที่ 1 หลักการและกระบวนการบริหาร

จัดการสถานศกึษาปฐมวัย  

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

2 หน่วยที่ 2 ทักษะที่จ าเป็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาปฐมวัย  

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

3 หน่วยที่ 3 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์

ในสถานศกึษาปฐมวัย  

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

4 หน่วยที่ 4 การบริหารเวลาและข้อขัดแย้งใน

สถานศกึษาปฐมวัย  

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

5 หน่วยที่ 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 

การบริหารจัดการในสถานศึกษาปฐมวัย 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

6 หน่วยที่ 6 การบริหารจัดการการศึกษา

ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

7 หน่วยที่ 7 การนิเทศและติดตามใน

สถานศกึษาปฐมวัย 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

8 หน่วยที่ 8 การบริหารงานวิชาการใน

สถานศกึษาปฐมวัย  

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

9 หน่วยที่ 9 การบริหารงานกิจการนักเรียนใน

สถานศกึษาปฐมวัย  

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

10 หน่วยที่ 10 การบริหารงานบุคคลากรใน

สถานศกึษาปฐมวัย 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

11 หน่วยที่ 11 การบริหารงานธุรการ การเงนิ

และงานอาคารสถานที่ในสถานศกึษา

ปฐมวัย 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

 

 

 



11 

 
สัปดาห์ หน่วยการสอน การประเมิน 

12 หน่วยที่ 12 การบริหารงานสัมพันธ์กับ

ชุมชนและการประชาสัมพันธ์ใน

สถานศกึษาปฐมวัย 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

13 หน่วยที่ 13 การจัดการสารสนเทศและ  

การจัดการความรู้ในสถานศึกษาปฐมวัย  

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

14 หน่วยที่ 14 การประกันคุณภาพของ

สถานศกึษาปฐมวัย 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

15 หน่วยที่ 15คุณธรรมจรรยาวิชาชีพและ

การพัฒนาตน ของผู้บริหารสถานศกึษา

ปฐมวัย 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 

ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

 

16 - 19 ทบทวนเนื้อหาสาระชุดวิชาหน่วยที่  1 - 

15 

งานที่ก าหนดใหท้ าและผลการสอบไล่ 

 

 ตารางนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอแนะ นักศกึษาอาจปรับตารางได้ตามความเหมาะสมโดยยึด 

การสัมมนาเสริมเป็นหลัก 

 

2.3 การสัมมนาเสรมิ 

ในการศึกษาชุดวิชา  22742  การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย นั้น นักศกึษาจะต้องเข้าร่วมการ

สัมมนาเสริมใน 2 ลักษณะ คือ การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และการสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-

learning ดังนี้ 

1) การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า มีจ านวน  1  ครั้ง 12  ช่ัวโมง ในวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 

2561 เนื้อหาสาระในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า เป็นเนื้อหาจากประมวลสาระหน่วยการสอนที่ 1, 3, 

6, 8 – 12 ในประมวลสาระชุดวิชา สถานที่ในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้

นักศกึษาทราบหลังจากก าหนดกลุ่มการสัมมนาแล้ว รายละเอียดของตารางการสัมมนาเสริมแบบ

เผชิญหน้า เป็นดังนี้ 
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ตารางการสัมมนาเสรมิชุดวิชา  22742  

การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย 

  

เวลา 

วัน 

9.00 – 

9.30 

9.30-

10.00 

10.15-12.00  13.00-16.00 

20 ต.ค. 61 ปฐม 

นเิทศ 

ชุดวชิา 

นักศกึษา - 

อาจารย์

สัมพันธ์ 

สรุป

สาระส าคัญ 

และน าเสนอ

ประเด็นเพื่อ

อภปิราย 

 สรุปสาระส าคัญ 

และน าเสนอประเด็น 

เพื่ออภปิราย   

(ตอ่) 

21 ต.ค. 61 นักศกึษาเสนอผลงานตามท่ีก าหนดให้ท าใน

แผนกิจกรรมการศกึษา  และอภิปราย 

 นักศกึษาเสนอผลงาน

ตามท่ีก าหนดให้ท าในแผน

กิจกรรมการศกึษาและ

อภปิราย (ตอ่) 

สรุปประเด็นการ

สัมมนาเสริม 

 

 หมายเหตุ นักศกึษา-อาจารย์สัมพันธ์เป็นการให้ความกระจ่างแก่นักศกึษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน 

การใหค้วามรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ ตอบข้อข้องใจเกี่ยวกับการเรียนและการสร้างแรงจูงใจใหก้ับนักศึกษา 

2) การสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning เป็นการให้นักศกึษาได้ศกึษาและปฏิบัติ

กิจกรรมตามบทเรียนที่ก าหนดไว้จ านวน 7 บทเรียน  โดยเนื้อหาในบทเรียนเป็นเนื้อหาโดยสรุปจาก

ประมวลสาระหน่วยการสอนที่ 2, 4, 5, 7, 13 - 15  ซึ่งในแต่ละบทเรียนหน่วยจะประกอบไปด้วยกิจกรรม

ที่ใหน้ักศกึษาท าการศึกษาเนื้อหาสาระส าคัญโดยสรุป และกิจกรรมที่ก าหนดใหน้ักศึกษาปฏิบัติ         

การสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning จะเปิดระบบใหน้ักศกึษาเข้าท ากิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ที่ http://moodle.stou.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 

2.4 การประเมินผลการศึกษา 

การประเมินผลการศกึษาชุดวิชา  22742  การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย แบ่ง 

การประเมินเป็น  2  ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งประเมินจากการสอบปลายภาคการศกึษาร้อยละ  50  และ     

ส่วนที่สองประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริม และงานที่ก าหนดใหท้ าร้อยละ  50  โดยมีรายละเอียด

การประเมินดังนี้ 

1) ประเมินจากการสอบปลายภาคการศกึษา ร้อยละ 50 โดยเป็นข้อสอบ แบบเขียน   

เชิงวิเคราะหใ์หค้รอบคลุมเนื้อหาทั้ง 15 หน่วย จ านวน 4 – 8 ข้อ 
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2) ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และจากงานที่ก าหนดใหท้ าร้อยละ  

25 โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ส่วนคือ   

   ก.  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ในรายละเอียดดังนี้ 

   -  การมีสว่นร่วมในการอภปิรายเกี่ยวกับสาระที่ได้รับจากการศกึษา

ประมวลสาระชุดวิชา 

   -  การมีสว่นร่วมให้ข้อคิดเห็น การวิเคราะหข์้อคิดเห็นและข้อสรุป

สาระส าคัญจากประมวลสาระชุดวิชาและจากการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

   -  ผลที่ได้จากการสัมมนาเสริม ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดจน

ประสบการณ์ของนักศกึษาทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

  ข.  ประเมินจากงานที่ก าหนดใหท้ าโดยประเมินจาก 

-  เนื้อหาสาระ พิจารณาจากผลงานที่ได้จากการศกึษาค้นคว้าอย่าง

กว้างขวางและถูกต้อง ผ่านการเรียบเรียงความคิดที่เป็นระบบและต่อเนื่องรวมทั้งมีข้อเสนอและที่เป็น

ประโยชน์ 

-  การน าเสนอผลงาน พิจารณาจากการน าเสนอที่อยู่ในเกณฑด์ี      

การน าเสนอตรงตามสาระน่าสนใจ ใช้สื่อประกอบการน าเสนอได้อย่างน่าสนใจ ใช้เวลาที่เหมาะสมกับ

ประเด็นที่ก าหนดให ้เปิดโอกาสใหผู้เ้ข้าร่วมสัมมนาได้วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง

ความสามารถในการตอบข้อซักถาม 

-  การมีสว่นร่วมในการวิพากษ์วจิารณ์ผลงานที่มผีูน้ าเสนอได้อย่างมี

เหตุผลและสามารถเสนอแนะเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม 

  ค.  ประเมินผลงานการอภปิราย โดยประเมินจาก 

    -  การจัดเตรียม ค้นคว้า เรียบเรียงและสรุปเนื้อหา ส าหรับการจัด

อภปิรายได้ตรงประเด็น 

  3) ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริมผา่นระบบ e-learning และปฏิบัติกิจกรรมที่

ก าหนดใหท้ าจ านวน 5 บทเรียน ร้อยละ 25 

3.   รายละเอียดของงาน 

 งานที่ก าหนดใหน้ักศกึษาท าในการศกึษาชุดวิชา  22742 การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย มีดังนี้ 

 3.1 งานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเสรมิแบบเผชิญหน้า 

  ในปัจจุบันกระทรวงศกึษาธิการมีนโยบายพัฒนาครูโดย่การพัฒนาสถานศกึษาให้เป็น

ชุมชนแหง่การเรียนรู้ (PLC)  ใหท้่านศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนแหง่การเรียนรู้ แล้วจัดท ารายงานเรื่อง 

“การบริหารสถานศึกษาปฐมวัยให้เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้” ในประเด็นต่อไปนี้ 
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   1. ความหมายและความส าคัญของชุมชนแหง่การเรียนรู้ 

   2. ในฐานะที่ท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษาปฐมวัย ท่านจะมีแนวทางในการ

บริหารงานวิชาการและงานบุคลากรอย่างไรเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย 

รายงานมีความยาว 10 - 15 หน้ากระดาษ A 4 เย็บเล่มมุมบนด้านซ้ายของรายงานและไม่

ต้องใช้กระดาษปก  ส่งงานในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 

และน าเสนอผลงานในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า โดยจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 

    1)  วัสดุที่จะน ามาประกอบการเสนอผลงาน เช่น Power Point แผน่ภาพ 

แผนภูมิ เทปกาว เป็นต้น 

    2)  ประเด็นที่จะน าเสนอด้วยวาจาและซักซ้อมก่อนล่วงหน้า โดยให้

น าเสนอผลงานชิน้ละไม่เกิน 10 นาที เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารับการสัมมนาเสริมอภปิรายซักถามและ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 10 นาที และอาจารย์สัมมนาเสริมให้ความคิดเห็น 5 นาที 

    3)  ตอบข้อซักถามจากเพื่อนนักศกึษาและอาจารย์สัมมนาเสริมเพื่อที่จะ

สามารถตอบได้อย่างมีเหตุผลและถูกต้อง 

 3.2 งานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเสรมิผ่านระบบ e-learning 

  ในการสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning จะก าหนดกิจกรรมใหป้ฏิบัติตามบทเรียน 

จ านวน 5 บทเรียน รายละเอียดของงานร่วมทั้งก าหนดการส่งงาน จะปรากฏในระบบ e-learning ของ 

แต่ละบทเรียน 
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ภาคผนวก 
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(แบบฟอร์มใบปะหน้าชิ้นงาน) 

 

สาขาวิชา ศกึษาศาสตร์ 

แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน  วิชาเอกปฐมวัยศกึษา 

ชุดวิชา  22742 การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

งานชิ้นที่  ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่องาน  ………………………………………….. 

ภาคการศึกษาที่  ……………….. 

ชื่อ – สกุลนักศึกษา …………………………………………. 

เลขประจ าตัว  …………………………… 

สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสรมิ  ……………………………………. 
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ตารางการศกึษาชุดวชิา 22742 การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย 

 

                         

เวลา 

วัน 

    

จันทร์ 

 

 

    

อังคาร     

พุธ     

พฤหัสบดี     

ศุกร์     

เสาร์     

อาทติย์     

 


