
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
ภาคตน ปการศึกษา 2550 

 
1. คณะ  ศึกษาศาสตร     ภาควิชา การศึกษา 
 
2. รหสัวิชา 162431     ชื่อวิชา (ภาษาไทย)  การประถมศึกษา 
จํานวน  2  หนวยกิต  (2-0)                    (ภาษาอังกฤษ) Elementary Education 
 

3. เนื้อหารายวิชา (Course Description) 
    ความหมายและความสําคัญของการประถมศกึษา  พัฒนาการของการประถมศกึษาในประเทศ 

สาระสําคัญของการประถมศกึษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ2542 แผนการศึกษาแหงชาติและ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ลักษณะของผูเรียนในระดับประถมศึกษา การบริหารและการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศกึษา บทบาทของโรงเรียนประถมศกึษาตอผูเรียน ชุมชนและสังคมและแนวโนม
ของการประถมศกึษา 

 
4. วัตถุประสงครายวิชา  
4.1 อธิบายความหมายและความสําคัญของการประถมศึกษาได 
4.2 อธิบายพัฒนาการของการประถมศึกษาในประเทศไทยได 
4.3 สรุปสาระสําคัญของการประถมศกึษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 แผนการศึกษา
แหงชาติและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ได 

4.4 วิเคราะหลักษณะและพัฒนาการของผูเรียนในระดับประถมศกึษาได 
4.5 อธิบายระบบการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาได 
4.6 วิเคราะหบทบาทของโรงเรียนประถมศกึษาตอผูเรียน ชมุชนและสังคมได 
4.7 อธิบายคุณลักษณะของครูประถมศึกษาที่ดีได 
4.8 วิเคราะหแนวโนมของการประถมศึกษาในอนาคตได 
 
5. หัวขอวชิา (Course Outline) 
5.1 ความหมายและความสําคัญของการประถมศึกษา 
5.2 พัฒนาการของการประถมศึกษาในประเทศไทย 
5.3 สาระสําคัญของการประถมศกึษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ2542 แผนการศึกษาแหงชาติ
และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  

5.4 ลักษณะของผูเรียนในระดับประถมศึกษา 
5.5 การบริหารและการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 
5.6 บทบาทของโรงเรียนประถมศกึษาตอผูเรียน ชมุชนและสังคม 
5.7 แนวโนมของการประถมศึกษา 
 



6. การจัดการเรียนการสอน 
 การบรรยาย อภิปราย การศกึษาคนควาดวยตนเอง การทาํงานกลุมและงานรายบุคคล การศึกษาจาก
กรณีศึกษา การศึกษาดูงานในโรงเรียนประถมศึกษา 
 
7. ส่ือและแหลงเรียนรู 
เอกสารประกอบการสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองโปรเจคเตอร กรณีศึกษา โรงเรียนประถมศกึษา  
 
8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรยีน 
การเขาชัน้เรียนและการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน 10% 
งานรายบุคคล      20% 
งานกลุม      20% 
การสอบกลางภาค     20% 
การสอบปลายภาค     30% 
 
9.การประเมินผลการเรียน 
เกณฑการใหระดับคะแนน 

             80 คะแนนข้ึนไป     ไดระดับคะแนน    A  หรือ  4.0 
      75-79 คะแนน            ไดระดับคะแนน      B+ หรือ 3.5 
      70-74 คะแนน                  ไดระดับคะแนน    B  หรือ 3.0 
      65-69 คะแนน                ไดระดับคะแนน      C+ หรือ 2.5 
      60-64 คะแนน                ไดระดับคะแนน      C หรือ 2.0 
      55-59 คะแนน             ไดระดับคะแนน      D+ หรือ 1.5 
      50-54 คะแนน             ไดระดับคะแนน      D หรือ 1.0 
 
10.การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน 
ทุกวันพุธ เวลาราชการที่สํานักงานภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน 

E-mail: edxoomsai@hotmail.com, puikaset28@yahoo.com     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.ตัวอยางตารางกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการเรียน 
 

สัปดาหที ่ เนื้อหา กิจกรรม 
1 ปฐมนิเทศ 

 
ความหมายและความสําคัญของการประถมศึกษา 

แจก Course Syllabus 
แนะนํารายวิชา วิธเีรียน การวัดผล 
บรรยาย อภิปราย มอบหมายงานกลุม 

2 พัฒนาการของการประถมศึกษาในประเทศไทย นําเสนองานกลุม อภิปราย บรรยายสรุป 
3 พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ2542  

แผนการศึกษาแหงชาต ิ
บรรยาย อภิปราย มอบหมายงานกลุม 

4 ลักษณะของผูเรียนในระดับประถมศึกษา 
จิตวิทยาพัฒนาการของผูเรยีนระดับประถมศกึษา 
การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนระดับประถมศกึษา 

นําเสนองานกลุม อภิปราย บรรยายสรุป 

5-6 การบริหารและการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา 

บรรยาย อภิปราย กรณีศกึษา 

7 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
หลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

บรรยาย อภิปราย มอบหมายงานรายบุคคล 

8 สอบกลางภาค  
9 การจดัการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นําเสนองานรายบคุคล อภิปราย บรรยายสรุป 
10 การจดัการเรียนรูโดยโดยครูมืออาชีพในระดับ

ประถมศึกษา 
นําเสนองานรายบคุคล อภิปราย บรรยายสรุป 

11 บทบาทของโรงเรียนประถมศกึษาตอผูเรียน ชมุชน
และสังคม 

ศึกษาดงูาน ทํารายงานการศึกษาดูงาน 

12 แนวโนมของการประถมศึกษาในอนาคต วิเคราะห อภิปราย บรรยายสรุป 
13-14 นําเสนอผลงาน นําเสนอผลงาน 

15 สอบปลายภาค  
 
12.เอกสารอานประกอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2544. หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
กรมวชิาการ. 2521. หลักสตูรประถมศึกษาพุทธสกัราช 2521(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2533). กรุงเทพฯ:       
       กระทรวงศึกษาธกิาร. 
กรมวชิาการ. 2539. การประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment). กรุงเทพฯ:      
       กระทรวงศึกษาธกิาร. 
จีระพันธุ  พลูพัฒน. 2534. การศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ศึกษาศาสตร. 
ชาญชยั ศรีไทยเพชร. 2523. การประถมศึกษา 2 (ศึกษา336). กรุงเทพฯ:โอเดยีนสโตร.  
ทิศนา แขมมณี. 2547. 14 วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ.กรงุเทพฯ: คณะครุศาสตร จุฬาฯ. 



ทิศนา แขมมณี. 2547. ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูทีมี่ประสิทธิภาพ.  
        กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นาตยา ปลันธนานนท. 2545. จากมาตรฐานสูชัน้เรียน. กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
นาฏยา วิพุธศิริ. 2537. การประถมศึกษา. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะวชิาครุศาสตร  
       สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ.  
นิภา เพชรสม. 2535. การประถมศึกษา. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. 
มัธน ีเกษกมล (แปลและเรียบเรียง). 2532. โรงเรียนแสนสนุกภาคประถม. กรุงเทพฯ: แปลนพลับลิชชิง่. 
พิสมัย ถีถะแกว. 2535. หลักสูตรประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 
สุรพล ธีรรัตนพันธ. 2526.  การประถมศึกษา (ศึกษา 235). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ. 
สุภากร ราชากรกิจ. 2537. การประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพบริษัทเพียรพัฒนาพร้ินต้ิงจํากัด. 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2544. 
        แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาต ิฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549). กรุงเทพฯ. 
______________________________________________. 2542. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ   
       พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ. พริกหวานกราฟฟค.       
______________________________________________ . 2541 เกณฑมาตรฐานโรงเรียน 
       ประถมศึกษา พ.ศ. 2541. กรุงเทพฯ. 
อุมา สุคนธมานและคณะ. พัฒนาการดานการศกึษาไทยในรัชกาลที ่9: การประถมศกึษาชวงปพุทธศักราช    
       2489-2539. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร จุฬาฯ. 
Bernard J. Nebel, Ph.D. 2001. Nebel’s Elementary Education: Creating a Tapestry of Learning. 
Joyce, Bruce. 1986. Models of Teaching. New Jersy: Prentice-Hill International Inc. 
 

วารสารทางการศึกษาตางๆ เชน ครุปริทัศน ครุศาสตร สานปฏิรูป ศึกษาศาสตรปริทัศน มิตรคร ู
 

Website www.moe.go.th  กระทรวงศึกษาธิการ 
              www.onec.go.th  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ
              www.oer.go.th  สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 
              www.edunet.ksc.net  โครงการเพื่อการศึกษา 
 

13. การทบทวนเพือ่ปรับปรุงวิธีการสอนและระบบการสอน 
 ����  ไมแกไขปรับปรุง เพราะ เร่ิมเปดสอนเปนคร้ังแรก 
 ����  แกไขปรับปรุง    
 
14. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินผลการสอน 
 ���� ไมมกีารประเมินผลการสอน เพราะ เริ่มเปดสอนเปนครั้งแรก 
 ���� มีการประเมนิผลการสอน 
  ���� ไมมีการปรับปรุง 
  ���� มีการปรับปรุง  



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


