ประมวลการสอน (Course Syllabus)
ภาคตน ปการศึกษา 2550
1. คณะ ศึกษาศาสตร

ภาควิชา การศึกษา

2. รหัสวิชา 162111
จํานวน 2 หนวยกิต (2 – 0)

ชื่อวิชา (ภาษาไทย) แนวคิดพื้นฐานทางการศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) Basic Concepts of Education

3. เนือ้ หารายวิชา (Course Description)
ความหมายและเปาหมายของการศึกษา ที่มาจากปรัชญาการศึกษาตางๆ เนนใหเห็นถึงจุดมุง หมาย
ของการศึกษาของชาติ หลักการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และ
ความตองการของประเทศ หลักการและเหตุผลในการจัดการโรงเรียนประเภทตางๆ และแนวโนมในการจัด
การศึกษา
4. วัตถุประสงคของวิชา
การศึกษารายวิชานี้ มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและเกิดแนวคิดเกี่ยวกับ
4.1 ความหมายและเปาหมายของการศึกษาที่มาจากปรัชญาการศึกษาตางๆ
4.2 ความสําคัญของการศึกษาและวิชาพื้นฐานที่มีตอการจัดการศึกษา
4.3 ความเปนมาของการจัดการศึกษาไทยในอดีตและปจจุบัน การปฏิรปู การศึกษา ความสําคัญ
ของการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล สังคม เศรษฐกิจและความ
ตองการของประเทศ
4.4 แนวโนมของการจัดการศึกษาในปจจุบันถึงอนาคต
4.5 หลักการในการจัดโรงเรียนประเภทตางๆ
5. หัวขอวิชา (Course Outline)
หนวยที่ 1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษา
- ความหมายของการศึกษา
- ความมุงหมายของการศึกษา
- กระบวนการทางการศึกษา
- บทบาทหนาที่ของการศึกษา

หนวยที่ 2

ปรัชญาการศึกษา
- ปรัชญาทั่วไป
- ปรัชญาการศึกษา

หนวยที่ 3

วิชาพื้นฐานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
- ปรัชญาการศึกษา
- จิตวิทยาการศึกษา
- สังคมวิทยาการศึกษา
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
- ประวัติการศึกษา

หนวยที่ 4

หลักการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล สังคม
เศรษฐกิจ และความตองการของประเทศ
- การจัดการศึกษาภายใตรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
- การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
- แผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ

หนวยที่ 5

แนวโนมการจัดการศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงในเชิงจุดประสงคและความมุงหมายของการศึกษา
- การบริหารจัดการศึกษา
- หลักสูตร
- กระบวนการเรียนรู

หนวยที่ 6

หลักการในการจัดโรงเรียนประเภทตางๆ
- โรงเรียนทางเลือก
- โรงเรียนในกํากับ
- Home School
ฯลฯ

6. วิธีการสอน
การบรรยาย การอภิปราย การระดมความคิด การศึกษาคนควาดวยตนเอง/กลุม การรายงานหนาชั้น
โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
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7. อุปกรณสอ่ื การสอน
แผนใส Overhead LCD Projector Computer Notebook เอกสารประกอบการเรียนการสอน
8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
จํานวนเปอรเซ็นต
20
10
20
20
30

การศึกษาคนควาดวยตนเอง
การสนใจเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
การนําเสนอผลงานเปนกลุม
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
9. การประเมินผลการเรียน
เกณฑการใหระดับคะแนน
85 คะแนนขึ้นไป
80 – 84 คะแนน
75 – 79 คะแนน
70 – 74 คะแนน
65 – 69 คะแนน
60 – 64 คะแนน
55 – 59 คะแนน

ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

10. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน
วันจันทร – วันศุกร เวลาราชการที่สํานักงานภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน

3

11. ตัวอยางตารางกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการเรียน
สัปดาหท่ี
1
2-3

4-5

6-7

8
9 - 10

เนือ้ หา
ปฐมนิเทศ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษา
- ความหมายของการศึกษา
- ความมุงหมายของการศึกษา
- กระบวนการทางการศึกษา
- บทบาทหนาที่ของการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา
- ปรัชญาทั่วไป
- ปรัชญาการศึกษา
วิชาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการศึกษา
- ปรัชญาการศึกษา
- จิตวิทยาการศึกษา
- สังคมวิทยาการศึกษา
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
- ประวัติการศึกษา
สอบกลางภาค
ประวัติการศึกษา
- สมัยสุโขทัย
- สมัยอยุธยา
- สมัยรัตนโกสินทร
- รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
ถึงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
- สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
- พัฒนาการทางการศึกษาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชถึง
กอนประกาศใชพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542
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กิจกรรม
แจก Course Syllabus
แนะนํารายวิชา วิธีเรียน การวัดผล
บรรยาย อภิปราย แนวคิดสําคัญ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม

บรรยาย อภิปราย แนวคิดสําคัญ

บรรยาย อภิปราย สรุปแนวคิด
สําคัญ

ศึกษาคนควาและนําเสนอผลงาน

สัปดาหท่ี
11 - 12

13

14

15

เนือ้ หา
หลักการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และความ
ตองการของประเทศ
- การจัดการศึกษาภายใตรฐั ธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
- แผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
- การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
แนวโนมการจัดการศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงในเชิงจุดประสงคและความ
มุงหมาย
- การบริหารจัดการศึกษา
- หลักสูตร
- กระบวนการเรียนรู
หลักการในการจัดโรงเรียนประเภทตางๆ
- โรงเรียนทางเลือก
- โรงเรียนในกํากับ
- Home School
สอบปลายภาค

กิจกรรม
ศึกษาคนควาและนําเสนอผลงาน

ศึกษาคนควาและอภิปราย สรุป
แนวคิด

ศึกษาคนควาและอภิปราย สรุป
แนวคิด

12. เอกสารอานประกอบ
กอ สวัสดิพาณิชย. 2535. มองการศึกษา : เสนทางที่เทาเทียมของคนไทย กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
การศึกษา ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2539.ศึกษาศาสตรพื้นฐาน :
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเบส กราฟฟก.
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ป.2540. ในหลวงกับการศึกษาไทย : หาทศวรรษ
สิรริ าชสมบัติ กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง.
ธีรศักดิ์ อัครบวร.2542. ความเปนครู กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพลพิมพ.
บุญเกือ้ ควรหาเวช.2542.นวัตกรรมการศึกษา นททบุรี : เอสอารพริน้ ติง้ .
ประทีป สยามชัย.2526.สารัตถทางสังคมวิทยาการศึกษา กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย.
ปวย อึง้ ภากรณ,ปกปอง จันวิทย บรรณาธิการ.2545.ทัศนะวาดวยการศึกษา กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
5

มูลนิธิโกมล คีมทอง.
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.2543.จิตวิทยาการศึกษา กรุงเทพมหานคร : ศูนยสอ่ื เสริมกรุงเทพฯ
พรรณี ช.เจนจิต.2538.จิตวิทยาการเรียนการสอน.กรุงเทพมหานคร : บริษทั ตนออ แกรมมี่ จํากัด.
ไพฑูรย สินลารัตน , บรรณาธิการ.2543.ปฏิรูปการศึกษา กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน.
ไพฑูรย สินลารัตน.2539.ปรัชญาการศึกษาเบื้องตน กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศึกษาธิการ,กระทรวง.2542.นโยบายและแผนการจัดการศึกษาพื้นฐาน 12 ป กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพการศาสนา
ศึกษาธิการ,กระทรวง.2542.แนวคิดและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ประชาชน กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา
เสาวนีย สิกขาบัณฑิต.2528.เทคโนโลยีการศึกษา กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ.
สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย.2545.บริบททางการศึกษา.นนทบุร:ี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุรางค โควตระกูล.2545.จิตวิทยาการศึกษา กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อดุลย ตันประยูร.2539.สังคมวิทยาการศึกษา กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
อธิเกียรติ ทองเพิ่ม.2548.พระราชบัญญัติ และกฎ ระเบียบทางการศึกษาของไทย ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : เอกสารอัดสําเนา
13. มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนและระบบการสอน
 ไมแกไขปรับปรุง
แกไขปรับปรุง
14. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินผลการสอน
 ไมมีการประเมินผลการสอน เพราะ เริม่ เปดสอนเปนครัง้ แรก
 มีการประเมินผลการสอน
 ไมมีการปรับปรุง
 มีการปรับปรุง
15. ผูสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.อธิเกียรติ
ผศ.พงษศิริ
อ.กนิษฐา
อ.พินดา
อ.วรงคศรี
อ.ทัศนีย

ทองเพิม่
เลาหสุรโยธิน
เชาววฒ
ั นกุล
วราสุนันท
แสงบรรจง
องคสรณะคมกุล
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