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

ภาควิชา การศึกษา

2. รหัสวิชา 162431
จํานวน 2 หนวยกิต (2-0)

ชื่อวิชา (ภาษาไทย) การประถมศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) Elementary Education

3. เนื้อหารายวิชา (Course Description)
ความหมายและความสําคัญของการประถมศึกษา พัฒนาการของการประถมศึกษาในประเทศ
สาระสําคัญของการประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 แผนการศึกษาแหงชาติและ
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ลักษณะของผูเ รียนในระดับประถมศึกษา การบริหารและการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาตอผูเ รียน ชุมชนและสังคมและแนวโนม
ของการประถมศึกษา
4.
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4.6
4.7
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5.6
5.7

วัตถุประสงครายวิชา
อธิบายความหมายและความสําคัญของการประถมศึกษาได
อธิบายพัฒนาการของการประถมศึกษาในประเทศไทยได
สรุปสาระสําคัญของการประถมศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ 2542 แผนการศึกษา
แหงชาติและหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ได
วิเคราะหลกั ษณะและพัฒนาการของผูเ รียนในระดับประถมศึกษาได
อธิบายระบบการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาได
วิเคราะหบทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาตอผูเรียน ชุมชนและสังคมได
อธิบายคุณลักษณะของครูประถมศึกษาที่ดีได
วิเคราะหแนวโนมของการประถมศึกษาในอนาคตได
หัวขอวิชา (Course Outline)
ความหมายและความสําคัญของการประถมศึกษา
พัฒนาการของการประถมศึกษาในประเทศไทย
สาระสําคัญของการประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 แผนการศึกษาแหงชาติ
และหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
ลักษณะของผูเ รียนในระดับประถมศึกษา
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาตอผูเ รียน ชุมชนและสังคม
แนวโนมของการประถมศึกษา

6. การจัดการเรียนการสอน
การบรรยาย อภิปราย การศึกษาคนควาดวยตนเอง การทํางานกลุมและงานรายบุคคล การศึกษาจาก
กรณีศึกษา การศึกษาดูงานในโรงเรียนประถมศึกษา
7. สือ่ และแหลงเรียนรู
เอกสารประกอบการสอน เครือ่ งคอมพิวเตอร เครื่องโปรเจคเตอร กรณีศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา
8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การเขาชัน้ เรียนและการมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียน
งานรายบุคคล
งานกลุม
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

10%
20%
20%
20%
30%

9.การประเมินผลการเรียน
เกณฑการใหระดับคะแนน
80 คะแนนขึน้ ไป
75-79 คะแนน
70-74 คะแนน
65-69 คะแนน
60-64 คะแนน
55-59 คะแนน
50-54 คะแนน

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน
ไดระดับคะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

10.การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน
ทุกวันพุธ เวลาราชการที่สํานักงานภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
E-mail: edxoomsai@hotmail.com, puikaset28@yahoo.com

11.ตัวอยางตารางกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการเรียน
สัปดาหที่
1

2
3
4

5-6
7

8
9
10
11
12
13-14
15

เนื้อหา

กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
แจก Course Syllabus
แนะนํารายวิชา วิธเี รียน การวัดผล
ความหมายและความสําคัญของการประถมศึกษา บรรยาย อภิปราย มอบหมายงานกลุม
พัฒนาการของการประถมศึกษาในประเทศไทย
นําเสนองานกลุม อภิปราย บรรยายสรุป
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ 2542
บรรยาย อภิปราย มอบหมายงานกลุม
แผนการศึกษาแหงชาติ
ลักษณะของผูเ รียนในระดับประถมศึกษา
นําเสนองานกลุม อภิปราย บรรยายสรุป
จิตวิทยาพัฒนาการของผูเรียนระดับประถมศึกษา
การพัฒนาศักยภาพของผูเ รียนระดับประถมศึกษา
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนในระดับ บรรยาย อภิปราย กรณีศกึ ษา
ประถมศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 บรรยาย อภิปราย มอบหมายงานรายบุคคล
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรทีส่ อดคลองกับความตองการของทองถิน่
สอบกลางภาค
การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
นําเสนองานรายบุคคล อภิปราย บรรยายสรุป
การจัดการเรียนรูโดยโดยครูมืออาชีพในระดับ
นําเสนองานรายบุคคล อภิปราย บรรยายสรุป
ประถมศึกษา
บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาตอผูเ รียน ชุมชน ศึกษาดูงาน ทํารายงานการศึกษาดูงาน
และสังคม
แนวโนมของการประถมศึกษาในอนาคต
วิเคราะห อภิปราย บรรยายสรุป
นําเสนอผลงาน
นําเสนอผลงาน
สอบปลายภาค
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กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา
โครงการเพื่อการศึกษา

13. การทบทวนเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารสอนและระบบการสอน
 ไมแกไขปรับปรุง เพราะ เริม่ เปดสอนเปนครัง้ แรก
 แกไขปรับปรุง
14. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินผลการสอน
 ไมมกี ารประเมินผลการสอน เพราะ เริ่มเปดสอนเปนครั้งแรก
 มีการประเมินผลการสอน
 ไมมกี ารปรับปรุง
 มีการปรับปรุง

15. ผูสอน
1. อ.ดร. สุรนิ ชุมสาย ณ อยุธยา
2. อ. ทัศนีย องคสรณะคมกุล

