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    แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 

ค าน า 
 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ศึกษานี้ เป็นเอกสารส าคัญส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา แขนงวิชา
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เพ่ือนักศึกษาจะสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็น
ส่วนใหญ่ โดยแผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้จะเป็นคู่มือแนะแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียน
ของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา 
 นักศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาฉบับนี้ก่อนด าเนินกิจกรรม
การศึกษา เพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา การเตรียมตัวของ
นักศึกษา การด าเนินการศึกษา งานที่ก าหนดให้ท า การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน การ
สัมมนาเสริม/เข้ม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน 
 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษาได้พิจารณาก าหนดให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของชุดวิชา ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เพ่ือจะได้ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา 22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคการเรียนที่  1/2560 
ชุดวิชา 22741 สมัมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา    15 กันยายน 2560 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1    14-15 ตุลาคม 2560 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (ผ่านระบบ e-learning ) 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2560 
สัมมนาเข้ม     8 – 10 ธันวาคม   2560 
สอบไล่      28 มกราคม 2560 
      (เวลา 09.00 –12.00 น.) 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชื่อชุดวิชา สัมมนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 

Seminar in Curriculum and Learning Management in Early Childhood 
Education 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
1.1 ค าอธิบายชุดวิชา 

  ทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฎีการสอน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 
การท าหลักสูตรสถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การบูรณาการ
ความรู้หลักการสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กระบวนการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโน้ม ตลอดจน
นวัตกรรมด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ การวิเคราะห์
องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้  การจัดการในชั้นเรียน การพัฒนาภาวะผู้น าและเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น าไปสู่คุณภาพการศึกษาปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 
 1.2 วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการสอนและปัจจัย 
ทีม่ีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร สามารถออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยศึกษา
ได้ 
  2.เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลเข้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตร การน าไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยศึกษา 
  3.เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา  

4.เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น าและเป็นผู้ใฝ่รู้ในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 

  5.เพ่ือให้สามารถค้นคว้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นส าคัญของการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนทั้งในและต่างประเทศ 
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 1.3 รายช่ือหน่วยการสอนและประเด็นสัมมนา 

หน่วยที่ 1  ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

หน่วยที่ 2  การเรียนรู้กับการเรียนการสอน 

หน่วยที่ 3  ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร 

หน่วยที่ 4  การน าหลักสูตรไปใช้ 
หน่วยที่ 5  การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 

หน่วยที่ 6  การออกแบบหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
หน่วยที่ 7  ธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

หน่วยที่ 8  การออกแบบการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 

หน่วยที่ 9  นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 หน่วยที่ 10  การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการปฐมวัยศึกษา 

หน่วยที่ 11 สัมมนาประเด็นการวิเคราะห์องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 12 สัมมนาประเด็นการจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัยศึกษา 
หน่วยที่ 13 สัมมนาประเด็นการพัฒนาภาวะผู้น าและเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่  
               คุณภาพการจัดการศึกษา 
หน่วยที่ 14 สัมมนาประเด็นสภาพปัจจุบัน ปัญหา ตลอดจนแนวโน้มนวัตกรรมด้านการ 
               พัฒนาและการจัดการเรียนรู้ในประเทศ 
 หน่วยที่ 15 สัมมนาประเด็นสภาพปัจจุบัน ปัญหา ตลอดจนแนวโน้มนวัตกรรมด้านการ 
                พัฒนาและการจัดการเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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สัมมนา 

หลักสูตรและ

การจัดการ

เรียยนรู้ระดับ

ปฐมวัยศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับหลักสูตร 

เด็กปฐมวัยกับการ

จัดการเรียนรู้ 

ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตอ่

การจัดการเรียนรู้ใน

ระดับปฐมวัยศกึษา 

หนว่ยท่ี 1  ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและ  

             กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

หนว่ยท่ี 3  ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลตอ่การพัฒนา 

               หลักสูตร 

หนว่ยท่ี 4  การน าหลักสูตรไปใช้ 

หนว่ยท่ี 5  การประเมนิหลักสูตรและการเรียน 

               การสอน 

หนว่ยท่ี 6  การออกแบบหลักสูตรและการจัดท า

หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย 

 

หนว่ยท่ี 2  การเรียนรู้กับการเรียนการสอน 

หนว่ยท่ี 7  ธรรมชาตแิละการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

หนว่ยท่ี 8  การออกแบบการเรียนรู้ และการจัดการ

เรียนรู้ระดับปฐมวัยศกึษา 

หนว่ยท่ี 9  นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

หนว่ยท่ี 10  การบูรณาการความรู้ท่ีเป็นสากลกับ

นวัตกรรมเทคโนโลย ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

หนว่ยท่ี 11 สัมมนาประเด็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ในการจัดการเรียนรู้ 

หนว่ยท่ี 12 สัมมนาประเด็นการจัดการชั้นเรียนระดับ  

ปฐมวัยศึกษา 

หนว่ยท่ี 13 สัมมนาประเด็นการพัฒนาภาวะผู้น าและ 

เครือข่ายการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปสู่คุณภาพ 

การจัดการศกึษา 

หนว่ยท่ี 14 สัมมนาประเด็นสภาพปัจจุบัน ปัญหา  

ตลอดจนแนวโนม้นวัตกรรมด้านการพัฒนา 

และการจัดการเรียนรู้ในประเทศ 

หนว่ยท่ี 15 สัมมนาประเด็นสภาพปัจจุบัน ปัญหา  

ตลอดจนแนวโนม้นวัตกรรมด้านการพัฒนา  

และการจัดการเรียนรู้ในตา่งประเทศ 
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2.  วิธีการศึกษาชุดวิชา 
 ในการศึกษาชุดวิชา  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 
นักศึกษาจะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 

ก. แผนกิจกรรมการศึกษา 
ข. แนวการศึกษา 
ค. ประมวลสาระชุดวิชาและประเด็นสัมมนา 
ง. การสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 

และการสัมมนาเข้ม 
 โดยนักศึกษาจะต้องพยายามท าความเข้าใจในประเด็นอย่างแจ่มชัดและปฏิบัติตามวิธี
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  ระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เป็นระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ตนเองให้มากท่ีสุด และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้ 
มีความคิดกว้างไกล ตลอดจนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ดังนั้น การ
เรียนรู้ของนักศึกษาย่อมเกิดข้ึนได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาหาความรู้และท า
ความเข้าใจเนื้อหาชุดวิชาจากสื่อต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ เริ่ม
ด้วยการก าหนดขั้นตอนการศึกษาและแบ่งเวลาที่จะใช้ในการศึกษาให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ระยะเวลาการศึกษาในภาคเรียน สิ่งส าคัญคือนักศึกษาจะต้องมีระเบียบ มีวินัยในตนเอง สามารถ
ควบคุมและบังคับตนเองให้ศึกษาและท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดครบถ้วนโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
  2.1.1 วางแผนการศึกษาชุดวิชา 22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยศกึษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 
2561 โดยมีกิจกรรมที่ต้องวางแผนปฏิบัติ ได้แก่ 

1) ศึกษาประมวลสาระ ประเด็นสัมมนา และแนวการศึกษาของชุดวิชา 
22741 สัมมนาการปฐมวัยศึกษาจ านวน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2) ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด 
3) วางแผนเข้ารับการการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า สัมมนาผ่านระบบ  
e-learning และการสัมมนาเข้ม ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
3) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน 
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  2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน โดยส ารวจตนเองว่านักศึกษาจะสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองได้ดีที่สุดโดยวิธีใด ในสภาพการณ์ใด แล้วพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่จะ
ท าให้การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาประสบความส าเร็จได้ 
 
 2.2 การด าเนินการศึกษา 
  เพ่ือให้การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษา
ควรด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

1)  ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
2)  ศึกษาแผนการสอนทั้ง 10 หน่วย และประเด็นสัมมนาทั้ง 5 ประเด็น 
3)  ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอนโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 

ก.  ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอน 
ข.  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอน 
ค.  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
ง.  ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 
จ.  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
ฉ.  ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 

4)  ท ากิจกรรมตามงานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด  
(ตามรายละเอียดในส่วนที่ 3) 
5)  ปฏิบัติตามตารางการศึกษาที่ก าหนดให้ 
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ตารางการศึกษา 

ชุดวิชา  22741 สมัมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 
ภาคการศึกษา  1/2560 

 
สัปดาห์ที่ หน่วยการสอน การประเมิน 

1 หน่วยที่  1   ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

2 หน่วยที่ 2   การเรียนรู้กับการเรียนการสอน จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

3 หน่วยที่  3  ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาหลักสูตร 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

4 หน่วยที่  4   การน าหลักสูตรไปใช้ จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

5 หน่วยที่  5     การประเมินหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

6 หน่วยที่  6     การออกแบบหลักสูตรและ
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

7 หน่วยที่  7     ธรรมชาติและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

8 หน่วยที่  8     การออกแบบการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

9 หน่วยที่  9     นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

10 หน่วยที่ 10     การบูรณาการความรู้ที่เป็น
สากลกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและ 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

11 หน่วยที่ 11 สัมมนาประเด็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ 

จากผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 
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สัปดาหท์ี่ หน่วยการสอน การประเมิน 

12 หน่วยที่ 12 สัมมนาประเด็นการจัดการชั้น
เรียนระดับปฐมวัยศึกษา 

จากผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

13 หน่วยที่ 13 สัมมนาประเด็นการพัฒนาภาวะ
ผู้น าและเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่
คุณภาพการจัดการศึกษา 

จากผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

14 หน่วยที่ 14 สัมมนาประเด็นสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ตลอดจนแนวโน้มนวัตกรรมด้านการ 
พัฒนาและการจัดการเรียนรู้ในประเทศ 

จากผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

15 หน่วยที่ 15 สัมมนาประเด็นสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ตลอดจนแนวโน้มนวัตกรรมด้านการ 
พัฒนาและการจัดการเรียนรู้ในต่างประเทศ 

จากผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วย 

16 - 19 ทบทวนเนื้อหาสาระชุดวิชาหน่วยที่  1 – 15 
และเตรียมตัวสอบไล่ 

งานที่ก าหนดให้ท าและผลการสอบไล่ 

 
 ตารางนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ นักศึกษาอาจปรับตารางได้ตามความเหมาะสมโดยยึด 
การสัมมนาเสริมเป็นหลัก 

2.3 การสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้ม 
ในการศึกษาชุดวิชา 22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษานั้น 

นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาจ านวน 3 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 
1) การสัมมนาครั้งท่ี 1 เป็นการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ก าหนดให้มี 1 ครั้ง 12 ชั่วโมง ใน 

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 เนื้อหาสาระในการสัมมนาเสริม เป็นเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาใน
กลุ่ม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 3-6 สถานที่ในการสัมมนาเสริม 
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบหลังจากก าหนดกลุ่มการสัมมนาแล้ว รายละเอียดของตาราง
การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า เป็นดังนี้ 
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ตารางการสัมมนาครั้งที่ 1  

สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าชุดวิชา  22741  
สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 

      เวลา 
วัน 

9.00 – 
9.30 

9.30-12.00  13.00-16.00 

14 ต.ค. 
60 

นักศึกษา -
อาจารย์
สัมพันธ์ 

สรสุาระส าคญัหน่วยท่ี 1,
และหน่วยท่ี 3-6 และ
น าเสนอประเด็นเพื่อ
อภิปราย 

 สรุปสาระส าคญัหน่วยท่ี 1, และหน่วยท่ี 3-6  และ
น าเสนอประเด็นเพื่ออภิปราย  (ต่อ) 

15 ต.ค. 
60   

นักศึกษาเสนอผลงานตามที่ก าหนดให้ท า
ใน 

แผนกิจกรรมการศึกษา  และอภิปราย 

 นักศึกษาเสนอผลงาน
ตามที่ก าหนดให้ท าในแผน
กิจกรรมการศึกษาและ
อภิปราย (ต่อ) 

สรุปการสัมมนา แนะน างาน
และกิจกรรมที่ก าหนดให้ท า
ในการสัมมนาเสริมผ่าน
ระบบ e-learning 

 
 หมายเหตุ นักศึกษา-อาจารย์สัมพันธ์เป็นการให้ความกระจ่างแก่นักศึกษาเก่ียวกับ
วิธีการเรียน การให้ความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อต่าง ๆ ตอบข้อข้องใจเกี่ยวกับการเรียนและการสร้าง
แรงจูงใจให้กับนักศึกษา 
 

2) การสัมมนาครั้งท่ี 2 เป็นการสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning นักศึกษาจะได้ศึกษาและ
ปฏิบัติกิจกรรมตามบทเรียนที่ก าหนดไว้จ านวน 5 บทเรียน โดยเนื้อหาในบทเรียนเป็นเนื้อหาโดยสรุป
จากประมวลสาระหน่วยการสอนที่ 2 และหน่วยที่ 7-10 ในแต่ละบทเรียนหน่วยจะประกอบไปด้วย
กิจกรรมที่ให้นักศึกษาท าการศึกษาเนื้อหาสาระส าคัญโดยสรุป และกิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษา
ปฏิบัติ การสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning จะเปิดระบบให้นักศึกษาเข้าท ากิจกรรมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ที่ http://moodle.stou.ac.th ตั้งแตว่ันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2560 

 
3) การสัมมนาครั้งท่ี 3 เป็นการสัมมนาเข้ม ก าหนดให้มี 1 ครั้ง จ านวน 3 วัน ใน วันที่ 8-10

ธันวาคม 2560 เนื้อหาสาระในการสัมมนาเข้ม เป็นเนื้อหาภาพรวมโดยสรุปของชุดวิชาทั้งจากหน่วยที่ 
1-10 และเนื้อหาจากประมวลสาระหน่วย (ประเด็นสัมมนา) ที่ 11 – 15 รวมทั้งเป็นการสัมมนาใน
เนื้อหาที่ก าลังเป็นประเด็นทางการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาในปัจจุบัน รายละเอียดของตารางการ
สัมมนาเข้มจะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนสถานที่ในการสัมมนาเข้ม จัดที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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2.4 การประเมินผลการศึกษา 

การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา  22741  สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยศึกษา แบ่งการประเมินเป็น  2  ส่วนคือ  

2.4.1 ประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษา 40 คะแนน ข้อสอบจะเป็นข้อสอบ
แบบเขียนตอบเชิงวิเคราะห์ที่มีสาระครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 15 หน่วย จ านวน 4 – 8 ข้อ 

2.4.2 ประเมินจากงานที่ก าหนดให้ท า และจากการเข้าร่วมการสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง ๆ 
ละ 20 คะแนน รวมเป็น 60 คะแนน โดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้ 
   1) ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายเกี่ยวกับสาระที่ได้รับจากการศึกษาประมวลสาระชุดวิชา การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น การ
วิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อสรุปสาระส าคัญจากประมวลสาระชุดวิชาและจากการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม ผลที่ได้จากการสัมมนาเสริม และสัมมนาเข้มที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ ตลอดจน
ประสบการณ์ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

  2) ประเมินจากงานที่ก าหนดให้ท าโดยประเมินจากเนื้อหาสาระ พิจารณา
จากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางและถูกต้อง ผ่านการเรียบเรียงความคิดที่เป็น
ระบบและต่อเนื่องรวมทั้งมีข้อเสนอและที่เป็นประโยชน์ การน าเสนอผลงาน พิจารณาจากการ
น าเสนอท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี การน าเสนอตรงตามสาระน่าสนใจ ใช้สื่อประกอบการน าเสนอได้อย่าง
น่าสนใจ ใช้เวลาที่เหมาะสมกับประเด็นที่ก าหนดให้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้วิจารณ์และ
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งความสามารถในการตอบข้อซักถาม การมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์
ผลงานที่มีผู้น าเสนอได้อย่างมีเหตุผลและสามารถเสนอแนะเพ่ิมเติมได้อย่างเหมาะสม 

  3) ประเมินผลงานการอภิปราย โดยประเมินจากการจัดเตรียม ค้นคว้า 
เรียบเรียงและสรุปเนื้อหา ส าหรับการจัดอภิปรายได้ตรงประเด็น 

 

3.   รายละเอียดของงาน 
 งานที่ก าหนดให้นักศึกษาท าในการศึกษาชุดวิชา  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา มีอยู่ 3 ส่วน ดังนี ้
 3.1 งานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 
 ให้นักศึกษาจัดท ารายงานเรื่อง “หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพ่ือพัฒนาเด็กสู่ยุคประเทศไทย 
4.0” โดยศึกษาประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 3-6 แล้วด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1. วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
อยู่ ว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหน่วยที่ 6 หรือไม ่และในแต่องค์ประกอบมี
สาระส าคัญอย่างไร  
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 1) ส่วนน าของหลักสูตร ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน์ ภารกิจ 

เป้าหมาย จุดหมาย  
 2) โครงสร้างของหลักสูตร  
 3) การจัดประสบการณ์ 
 4) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 5) สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
 6) การประเมินพัฒนาการ 

  2. ให้วิเคราะห์ว่าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีจุดเด่นอะไรบ้าง และมีจุดด้อย
อะไรบ้างให้แล้วน าเสนอให้ครบทุกประเด็น 
  3. จากจุดเด่น และจุดด้อยของหลักสูตรสถานศึกษาที่วิเคราะห์ นักศึกษาจะพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่เพื่อเตรียมเด็กปฐมวัยให้เข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างไร 
จะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลังสูตรเดิมในประเด็นใดบ้าง (Thailand 4.0 เป็นการ 
‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ นั่นเอง เปลี่ยนจากท่ีแต่ก่อนเราลงมือท ามาก แต่ได้ผลตอบแทน
น้อย มาเป็น ลงมือท าน้อย ๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็น
แรงผลักดัน และน านวัตกรรมเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากข้ึน) 
  4.เปรียบเทียบหลักสูตรสถานศึกษาเดิม กับหลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนาขึ้นใหม่ในข้อ 
4 ตามองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้ง 6 องค์ประกอบ 
  5.เรียบเรียงและน าเสนอข้อมูลที่ได้มาอย่างเป็นระบบ โดยจัดท าเป็นรายงาน 
ก าหนดความยาวของรายงานประมาณ 10 หน้ากระดาษ A 4 เย็บมุมบนด้านซ้ายของรายงานและไม่
ต้องใช้กระดาษปก 
  3.2 งานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning 
 งานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-learning ประกอบด้วย 
               1.นักศึกษาจะต้องเข้าศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน e-learning จ านวน 
5 บทเรียน ประกอบด้วย  
                      1.1 บทเรียนที่ 1 หน่วยที่ 2 การเรียนรู้กับการเรียนการสอน 
                       1.2 บทเรียนที่ 2 หน่วยที่ 7 ธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
                       1.3 บทเรียนที่ 3 หน่วยที่ 8 การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับปฐมวัยศึกษา  
                      1.4 บทเรียนที่ 4 หน่วยที่ 9 นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
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                      1.5 บทเรียนที่ 5 หน่วยที่ 10 การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลและภูมิ
ปัญญาท่องถิ่นกับการปฐมวัยศึกษา 
 ตามช่วงเวลาที่ก าหนด ให้ท าการศึกษาตั้งแต่บทเรียนที่ 1 ซึ่งจะเปิดให้เข้าท าการศึกษาตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 และจะทยอยเปิดบทเรียนต่อไปในอีก 1 สัปดาห์ถัดไปเรื่อย ๆ โดยใน
แต่ละบทเรียนจะเปิดระบบให้เข้าท าการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมเป็นเวลา 3 สัปดาห์ หลังจากนั้น
ระบบจะปิดบทเรียน บทนั้น 
  2.ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละบทเรียน นักศึกษาจะต้องส่งงานตามท่ีก าหนด ซึ่ง
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะให้ปฏิบัติจะอยู่ในบทเรียนนั้น ๆ แล้ว 
 3.3 งานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเข้ม 
 ให้นักศึกษาจัดท ารายงานเรื่อง “ประเด็นปัญหาการวิจัย” โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1.ให้เลือกประเด็นที่จะน าไปสู่ปัญหาการวิจัยตามความถนัด และความสนใจของ
นักศึกษา อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ หรือพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความมีวินัยในตนเอง การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความสามารถในการลง
ความเห็นข้อมูล เป็นต้น หรือจะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ หรือวิธีการจัดประสบการณ์ เช่น การจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิด STEM การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง การจัด
กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวตามแนวคิดคาร์ล ออฟ เป็นต้น เพียงประเด็นเดียว  
  2.เมื่อได้ประเด็นที่สนใจแล้ว ให้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว โดย
งานวิจัยที่ศึกษาต้องเป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้น และต้องมีเนื้อหาสาระใหม่ๆ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี จ านวน 
5 งานวิจัย รวมทั้งเป็นวิทยานิพนธ์จากหลากหลายมหาวิทยาลัย ไม่ควรศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียว  
  3.วิเคราะห์ สรุปงานวิจัยทั้ง 5 งาน ตามประเด็นต่อไปนี้ 

 1) งานวิจัยดังกล่าวศึกษากับใคร   
 2) มีวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างไร   
 3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยอะไรบ้าง   
 4) เก็บรวบมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร  
 5) ผลการวิจัยเป็นอย่างไร 
 6) มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปอย่างไร 

 4.จากข้อสรุปในข้อ 3 ให้นักศึกษาก าหนดประเด็นที่คืดว่าจะท าการวิจัยเพ่ือเสนอ
เป็นวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 1) ชื่องานวิจัยที่จะท า  
 2) จะท าการศึกษากับใคร   
 3) จะมีวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างไร   
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 4) จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอะไรบ้าง   
 5) จะเก็บรวบมรวมข้อมูลอย่างไร  
 6) จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร 
5. เรียบเรียงจัดท าเป็นรายงานก าหนดความยาวของรายงาน 10-15 หน้ากระดาษ  

A 4 เย็บเล่มบนด้านซ้ายของรายงานและไม่ต้องใช้กระดาษปก   
3.4 ก าหนดการส่งงาน 
นักศึกษาจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการส่งงานตามก าหนดดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1) รายงานเรื่อง “ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย” 
นักศึกษาจะต้องส่งในวันแรกของการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า คือวันที่ 14 ตุลาคม 2560 

 2) งานที่เป็นผลการปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน e-learning ส่งตามวัน เวลาที่ระบบ
ก าหนดในแต่ละบทเรียน 

    3) รายงานเรื่อง “ประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา” นักศึกษา
จะต้องส่งในวันแรกของการสัมมนาเข้ม คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
 3.5 การเตรียมน าเสนอผลงาน 
 3.5.1 นักศึกษาต้องเตรียมเสนอผลงานในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า โดยค านึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้ 
  1)  เตรียมวัสดุที่จะน ามาประกอบการเสนอผลงาน เช่น Power Pointแผ่นใส แผ่น
ภาพ แผนภูมิ เทปกาว เป็นต้น 
  2)  เตรียมประเด็นที่จะน าเสนอด้วยวาจาและซักซ้อมก่อนล่วงหน้า โดยให้น าเสนอ
ผลงานชิ้นละไม่เกิน 10 นาท ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเสริมอภิปรายซักถามและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 10 นาที และอาจารย์สัมมนาเสริมให้ความคิดเห็น 5 นาที 
  3)  เตรียมตัวที่จะตอบข้อซักถามจากเพ่ือนนักศึกษาและอาจารย์สัมมนาเสริม
เพ่ือที่จะสามารถตอบได้อย่างมีเหตุผลและถูกต้อง 
 3.5.2   ในการสัมมนาเข้ม วันที่ 8-10 ธันวาาคม 2560 นักศึกษาต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ
บทความ/งานวิจัย ตลอดจนเตรียมประเด็นที่จะมาน าเสนอโดยยึดหลักการเหตุผลในการน าเสนอท่ี
ชัดเจนและเตรียมตอบค าถามที่คาดว่าอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม 
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ภาคผนวก 

 
(ตัวอย่างแบบฟอร์มปกรายงาน) 
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน  วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 
ชุดวิชา  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานเรื่อง  ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่  ……………….. 
ชื่อ – สกุลนักศึกษา …………………………………………. 
เลขประจ าตัว  …………………………… 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้ม  ……………………………………. 
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ตารางการศึกษาชุดวิชา 22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

ศึกษา 
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