รายละเอียดของชุดวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อชุดวิชา
1091101 หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา
(Principle and Concepts of Elementary Education)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
การประถมศึกษา การศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ.ดร.สุนทร เทียนงาม, อ.สุมน ไวยบุญญา, อ.กัลยา ชนะภัย,
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
้ ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ชันปี
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้ องเรี ยน ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
1.1 หลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
1.2 ปรัชญาการประถมศึกษา เป้าหมายของการประถมศึกษา
1.3 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรี ยนระดับประถมศึกษา
1.4 มาตรฐานและคุณภาพการประถมศึกษา
1.4 พระราชบัญญัตกิ ารประถมศึกษา หลักสูตรการประถมศึกษา หลักสูตรแกนกลางการการศึกษาขั ้น
พื ้นฐาน พ.ศ. 2551
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรอบรู้ในเรื่ องหลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา สามารถ
นําแนวคิดใหม่ๆทางการประถมศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับบริบทของสังคม
วัฒนธรรมไทยและโลกในปั จจุบนั
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ปรัชญาการประถมศึกษา เป้าหมายของการ
ประถมศึกษา คุณลักษณะของผู้เรี ยนระดับประถมศึกษา มาตรฐานและคุณภาพการประถมศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารประถมศึกษา หลักสูตรการประถมศึกษา หลักสูตรแกนกลางการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.
2551
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
48 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

-

ปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
0 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง
6 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจําวิชาจัดชัว่ โมงให้ คําปรึกษา อย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม (E=ethics)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพครู ได้ แก่ มีความกล้ าหาญ กล้ าแสดงออกทางจริ ยธรรม มีความ
เสียสละและเป็ นแบบอย่างที่ดี เคารพกฎระเบียบและกฎข้ อบังคับของสังคม การจัดการและแก้ ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู รวมทังคุ
้ ณลักษณะที่เป็ นตัวแบบที่ดีกบั นักเรี ยน ได้ แก่ รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สจุ ริต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่ มัน่ ในการทํางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
1.2 วิธีการสอน
1. วิเคราะห์หลักคุณธรรมจริ ยธรรมในการทํางานของครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. ใช้ วิธีการจัดกิจกรรมเน้ นการปฏิบตั ิ โดยใช้ กระบวนการกลุม่ การเคารพกฏกติกาของกลุม่
3. การใช้ กรณีศกึ ษาด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4. การยกตัวอย่างบุคคลที่เป็ นครูดีเด่นในระดับชาติ วิเคราะห์คณ
ุ ธรรมของบุคคลที่เป็ นครูดีเด่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนเช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ ซื่อสัตย์สจุ ริต การตรงต่อเวลา การส่ง
งานที่ได้ รับมอบหมาย การเข้ าร่วมกิจกรรม และพฤติกรรมการสอบ มุง่ มัน่ ในการทํางาน มีจิต
สาธารณะ
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมโดยทัว่ ไป เช่น การช่วยเหลือสังคม จิตสาธารณะ ความมีระเบียบวินยั
ฯลฯ
3. เน้ นการประเมินตามสภาพจริ ง เช่น การตรวจผลงาน แฟ้ มสะสมงาน
4. ใช้ กระบวนการประเมินแบบ PDCA (วางแผน ปฏิบตั ิ ตรวจสอบ สะท้ อนผล) ในทุกกิจกรรม
5. มีการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างการเรี ยน และปลายภาคเรี ยน
6. ใช้ เครื่ องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบบันทึก
พฤติกรรม ฯลฯ
2. ความรู้ (K=knowledge)
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
1. หลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
2. ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิชาชีพครูประถมศึกษา
3. ความรู้ในหลักการและทฤษฎีด้านการประถมศึกษา รวมทังองค์
้ ความรู้ในศาสตร์ ตา่ งๆที่จะนํามาบูรณา
การเพื่อใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในระดับประถมศึกษา
4. ความรู้ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้ านในสาขาวิชาที่สอนให้ มีความก้ าวหน้ าและต่อ
ยอดจากองค์ความรู้เดิม

2.2 วิธีการสอน
1. ใช้ วิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เน้ นการสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น
การใช้ ผงั ความคิด (Mind Mapping) การเรี ยนโดยการสืบค้ น การเรี ยนแบบร่วมมือ การเรี ยนโดยใช้
ศูนย์การเรี ยน การเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) กรณีศกึ ษา (Case study) ฯลฯ
2. ฝึ กการสืบค้ นจากแหล่งสืบค้ นต่างๆ เช่น ฐานข้ อมูลออนไลน์ ผลงานวิจยั วารสาร
3. เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาบรรยายพิเศษ
4. จัดกิจกรรมฝึ กการวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษาใหม่ๆ นํามาใช้ ในการจัด
การศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตและประเมินการนําเสนอผล รายงานหน้ าชันเรี
้ ยน โดยใช้ แบบสังเกตการรายงาน
2. สังเกตและประเมินจากรายงานการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษา โดยใช้ แบบตรวจสอบรายการ
3. สังเกตและประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา โดยการตรวจสอบจากผลงานการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
4. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการทํางานอื่นๆ โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
5. ใช้ กระบวนการประเมินแบบ PDCA (วางแผน ปฏิบตั ิ ตรวจสอบ สะท้ อนผล) ในทุกกิจกรรม
6. มีการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างการเรี ยน และปลายภาคเรี ยน
7. ใช้ เครื่ องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบบันทึก
พฤติกรรม แบบทดสอบ ฯลฯ
3. ทักษะทางปั ญญา (T=thinking)
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถคิ ด ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ทํ า ความเข้ า ใจ และประเมิ น ข้ อ มูล สารสนเทศและแนวคิ ด จาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงาน การวินิจฉัย แก้ ปัญหา และทําการวิจยั เพื่อพัฒนา
งานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง
2. สามารถคิดแก้ ปัญหาที่มีความสลับซับซ้ อน เสนอทางออก และนําไปสู่การแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์
โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3. มีความเป็ นผู้นําทางปั ญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้ างสรรค์ มีวิสยั ทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์
ทางครุศาสตร์ รวมทังการพั
้
ฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4. การคิด วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ ประเมินค่า และนํ าความรู้ เกี่ ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวข้ องในศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ แก้ ปัญหาการพัฒนาผู้เรี ยน
และการวิจยั ต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็ นผู้นําในการปฏิบตั ิงานอย่างมีวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาการ
ระดับประถมศึกษา

3.2 วิธีการสอน
1. ใช้ วิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เน้ นการสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น
การใช้ ผงั ความคิด (Mind Mapping) การเรี ยนโดยการสืบค้ น การเรี ยนแบบร่วมมือ การเรี ยนโดยใช้
ศูนย์การเรี ยน การเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) กรณีศกึ ษา (Case study) ฯลฯ
2. ฝึ กการสืบค้ นความจากแหล่งสืบค้ นต่างๆ เช่น ฐานข้ อมูลออนไลน์ ผลงานวิจยั วารสาร เป็ นต้ น
3. จัดกิจกรรมฝึ กการวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษาใหม่ๆ นํามาใช้ ในการจัด
การศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตและประเมินการนําเสนอผล รายงานหน้ าชันเรี
้ ยน โดยใช้ แบบสังเกตการรายงาน
2. สังเกตและประเมินจากรายงานการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษา โดยใช้ แบบตรวจสอบรายการ
3. สังเกตและประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา โดยการตรวจสอบจากผลงานการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
4. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการทํางานอื่นๆ โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
5. ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
6. ใช้ กระบวนการประเมินแบบ PDCA (วางแผน ปฏิบตั ิ ตรวจสอบ สะท้ อนผล) ในทุกกิจกรรม
7. มีการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างการเรี ยน และปลายภาคเรี ยน
8. ใช้ เครื่ องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบบันทึก
พฤติกรรม แบบทดสอบ ฯลฯ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ (L=leadership)
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นในการทํางานและ
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นกัลยาณมิตร และในการเรี ยนรู้พฒ
ั นาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื ้อต่อการแก้ ปัญหาในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ได้ อย่างสร้ างสรรค์
3. มีภาวะผู้นํ าและผู้ตามที่ ดี มีความสัมพัน ธ์ ที่ดีกับ ผู้เรี ยน และมี ความรั บ ผิดชอบต่อส่ว นรวมทัง้ ด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
4. มีความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ของผู้อื่น มีมมุ มองเชิงบวก มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่
ในการรับฟั ง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นการทํางานเป็ นกลุม่ และงานที่ต้องมีปฎิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล เช่น
การใช้ วิธีการสอนแบบร่วมมือ (collaborative learning) การเรี ยนโดยใช้ กระบวนการกลุม่ การเรี ยน
แบบโครงการงาน การเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL)
2. ใช้ การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาองค์กรตัวอย่างที่มีจดุ เด่นด้ านการทํางานร่วมกัน วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของ
องค์กรที่ประสบความสําเร็จ

4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการทักษะทํางานกลุม่ โดยสังเกตจากการมีสว่ นร่วมในกลุม่ เช่น ร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมสรุปผล
2. ใช้ สงั คมมิติในการประเมินรูปแบบและทักษะความสัมพันธ์ภายในกลุม่
3. ใช้ กระบวนการประเมินแบบ PDCA (วางแผน ปฏิบตั ิ ตรวจสอบ สะท้ อนผล) ในทุกกิจกรรม
4. มีการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างการเรี ยน และปลายภาคเรี ยน
5. ใช้ เครื่ องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสังเกตการทํางานกลุม่ แบบสอบถาม
แบบบันทึกพฤติกรรม การตรวจผลงาน ฯลฯ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (T=technology)
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย
เพื่อการสื่อสาร การเรี ยนรู้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลและนําเสนอข้ อมูล และการแก้ ปัญหาในการดํารงชีวิต
และการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติการวิจัย เพื่อการ
สื่อสาร การเรี ยนรู้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลและนําเสนอข้ อมูลและการแก้ ปัญหาในการดํารงชีวิตและการ
จัดการเรี ยนการสอน
3. สามารถใช้ ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการสื่อสารการเรี ยนรู้
การเก็บรวบรวมและการนําเสนอข้ อมูล และการแก้ ไขปั ญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. สามารถบูรณาการข้ อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็ นระบบด้ วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1. จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นการฝึ กทักษะการสื่อสารทั ้งการพูด การฟั ง การเขียน ในระหว่างผู้เรี ยน ผู้สอน
และผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น การนําเสนอรายงานหน้ าชั ้นเรี ยน การวิเคราะห์ข่าวเหตุการณ์ปัจบุ นั การ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อม โดยอาศัยข้ อมูลทังเชิ
้ งคุณลักษณะและเชิงตัวเลข การนํา
ข้ อมูลเชิงตัวเลขมาวิเคราะห์ เป็ นต้ น
2. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลาย
และเหมาะสม เช่น วิธีการเรี ยนโดยการสืบค้ น การเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน การเรี ยนแบบโครงงาน
ฯลฯ โดยเน้ นกิจกรรมการเรี ยนที่ใช้ กระบวนการวิจยั ได้ แก่ การระบุปัญหา สมมติฐาน การเก็บรวบรวม
ข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลและการรายงานผล
3. จัดประสบการณ์ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีการสืบค้ นข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการบรรยายหน้ าชั ้นเรี ยน

5.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตและประเมินทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2. สังเกตและประเมินทักษะการคิดและการเขียนรายงาน
3. สังเกตและประเมินทักษะการนําเสนอโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ใช้ กระบวนการประเมินแบบ PDCA (วางแผน ปฏิบตั ิ ตรวจสอบ สะท้ อนผล) ในทุกกิจกรรม
5. มีการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างการเรี ยน และปลายภาคเรี ยน
6. ใช้ เครื่ องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสังเกตการทํางานกลุม่ แบบสอบถาม
แบบบันทึกพฤติกรรม การตรวจผลงาน ฯลฯ
6. ทักษะด้ านการจัดการความรู้
6.1. ทักษะด้ านการจัดการความรู้
1. มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัด การเรี ย นรู้ ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย ทัง้ รู ป แบบที่ เ ป็ นทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็ นทางการ (Informal) อย่างสร้ างสรรค์
2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ สําหรั บผู้เรี ยนที่หลากหลาย ทัง้ ผู้เรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ผู้เรี ยนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาเอกการประถมศึกษาที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
1. ใช้ วิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เน้ นการสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น
การใช้ ผงั ความคิด (Mind Mapping) การเรี ยนโดยการสืบค้ น การเรี ยนแบบร่วมมือ การเรี ยนโดยใช้
ศูนย์การเรี ยน การเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) กรณีศกึ ษา (Case study) ฯลฯ
2. ฝึ กการสืบค้ นความจากแหล่งสืบค้ นต่างๆ เช่น ฐานข้ อมูลออนไลน์ ผลงานวิจยั วารสาร เป็ นต้ น
3. จัดกิจกรรมฝึ กการออกแบบการจัดการความรู้ที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้โดยกําหนด
สถานการณ์แล้ วนําหลักการและปรัชญาการศึกษาไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม เช่น การจัดการเรี ยนรู้
ในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบการเรี ยนรวม การออกแบบการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรี ยนที่มีความ
ต้ องการพิเศษ
6.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตและประเมินการนําเสนอผล รายงานหน้ าชันเรี
้ ยน โดยใช้ แบบสังเกตการรายงาน
2. สังเกตและประเมินจากรายงานการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษา โดยใช้ แบบตรวจสอบรายการ
3. สังเกตและประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา โดยการตรวจสอบจากผลงานการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
4. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการทํางานอื่นๆ โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
5. ใช้ กระบวนการประเมินแบบ PDCA (วางแผน ปฏิบตั ิ ตรวจสอบ สะท้ อนผล) ในทุกกิจกรรม
6. มีการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างการเรี ยน และปลายภาคเรี ยน
7. ใช้ เครื่ องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบบันทึก
พฤติกรรม แบบทดสอบ ฯลฯ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

- อธิบายรายวิชา การจัดการ
เรี ยนการสอน การฝึ กปฏิบตั ิ
ตลอดจนการวัดผลและ
ประเมินผล หลักการและแนวคิด
การจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
- ความหมาย ขอบเขตและ
ความสําคัญของหลักการและ
แนวคิดการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา(การศึกษาภาค
บังคับ)
- ความมุง่ หมายของหลักการ
และแนวคิดการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษา

2-3

หลักการแนวคิดการจัดการ
ประถมศึกษา
- ปรัชญาการศึกษา : สารัตถ
นิยม(essentialism) สัจจ
นิยมวิทยา(perenialism),
พิพฒ
ั นนิยม, อัตนิยม

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ปฐมนิเทศชี ้แจงวิธีการเรี ยนรู้
ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ และแนวการวัดผล
ประเมินผล
2. บรรยายเนื ้อจาก PowerPoint
แบ่งกลุม่ วิเคราะห์ ทําแผนผัง
ความคิด(Mind Map) อภิปราย
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
3. หัวหน้ าประเมินกระบวนการ
ทํางานกลุม่ ให้ ตวั แทนกลุม่ ออกมา
รายงานผลการเรี ยนรู้
4. สรุปผลการอภิปรายลงในใบงาน
สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารจากการสืบค้ นฐานข้ อมูล
ออนไลน์(TDCThai list,
SpringerLink, EBSCohost,
Wilson, ERIC, google, yahoo ,
.et)
3. Power point
4. ใบงาน
6
กิจกรรมการเรียนรู้
1. บรรยายเนื ้อหาจาก PowerPoint
แบ่งกลุม่ วิเคราะห์ ทําแผนผัง
ความคิด(Mind Map) อภิปราย
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
ของโลก

ผู้สอน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
2. หัวหน้ าประเมินกระบวนการ
ทํางานกลุม่ ให้ ตวั แทนกลุม่ ออกมา
รายงานผลการเรี ยนรู้
3. สรุปผลการอภิปรายลงในใบงาน
สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารจากการสืบค้ นฐานข้ อมูล
ออนไลน์
3. Power point
4. ใบงาน

6

กิจกรรมการเรียนรู้
1. บรรยายเนื ้อหาจาก PowerPoint
แบ่งกลุม่ วิเคราะห์ ทําแผนผัง
ความคิด(Mind Map) อภิปราย
หลักการจัดการประถมศึกษา
2. หัวหน้ าประเมินกระบวนการ
ทํางานกลุม่ ให้ ตวั แทนกลุม่ ออกมา
รายงานผลการเรี ยนรู้
3. สรุปผลการอภิปรายลงในใบงาน
สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารจากการสืบค้ นฐานข้ อมูล
ออนไลน์
3. บทความงานวิจยั
4. Power point
5. ใบงาน

6

กิจกรรมการเรียนรู้
1. บรรยายเนื ้อหาจาก PowerPoint
แบ่งกลุม่ วิเคราะห์ ทําแผนผัง
ความคิด(Mind Map) อภิปรายหัวข้ อ

(existentialism),ปฏิรูป
นิยม(reconstructionism)
-ปรัชญาการศึกษาของไทย:
ตามแนวพุทธธรรม(พระ
ธรรมปิ ฎก ป.อ.ปยุตโต),
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
,

4-5

6-7

การจัดการประถมศึกษาของไทย
และของต่างประเทศ
(สหประชาชาติ)/การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.
2552-2561)
- ประวัติการประถมศึกษา
ศึกษาไทย
- แนวคิดการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาของไทยใน
อดีต
- หลักการบ้ าน วัด โรงเรี ยน
(บวร) และชุมชน
- การศึกษาเพื่อสันติภาพ
ของพระธรรมปิ ฏก(ป.อ.ป
ยุต.โต)
- การจัดการศึกษาแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิด/ทฤษฎี/รูปแบบการจัด
การศึกษาในระดับประถมศึกษา
แนวใหม่
- หลักการเน้ นผู้เรี ยนเป็ น

ผู้สอน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

-

-

8
9-10

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
แนวคิดการจัดการศึกษาประถมศึกษา
ในปั จจุบนั
2. หัวหน้ าประเมินกระบวนการ
ทํางานกลุม่ ให้ ตวั แทนกลุม่ ออกมา
รายงานผลการเรี ยนรู้
3. สรุปผลการอภิปรายลงในใบงาน
สื่อการเรียนรู้
1.เอกสารประกอบการสอน
2.เอกสารจากการสืบค้ นฐานข้ อมูล
ออนไลน์
3.บทความงานวิจยั
4.Power point
5.ใบงาน

6

กิจกรรมการเรียนรู้
1.แบ่งกลุม่ ศึกษาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติที่เกี่ยวของกับการ
ประถมศึกษา
2.แต่ ล ะกลุ่ม ส่ ง ตัว แทนออกมาสรุ ป
ประเด็นสําคัญในมาตราต่างๆ
3.ร่ ว มกัน อภิป รายในประเด็น สํา คัญ
ตามข้ อสรุป
4. สรุ ป สาระสํ า คั ญ ลงในใบงานที่
กําหนดให้
สื่อการเรียนรู้
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
2.พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545

สําคัญ
การสร้ างองค์ความรู้
ด้ วยตนเอง
(constructivism)
ทฤษฎีพหุปัญญา
(multiple intelligence)
ทฤษฎีอภิปัญญา
(meta-cognition)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ด้าน
พุทธิปัญญาผ่านสื่อ
มัลติมีเดีย(cognitive
theory of multimedia
learning)

สอบระหว่ างภาคเรียน
- พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2545 (แก้ ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
ที่เกี่ยวของกับการ
ประถมศึกษา
- พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545

ผู้สอน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

11

1) คุณลักษณะของเด็ก
ประถมศึกษาตาม
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2) คุณลักษณะของครู
ประถมศึกษา
- คุณลักษณะของครู
ประถมศึกษาตาม
มาตรฐานคุรุสภา
- คุณลักษณะของครู
ประถมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21st
- คุณลักษณะของครูตาม
แนวคิดของ Barber
Welleducated=E(K+T+L)

3

12

- มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการประถมศึกษา
- การนิเทศการประถมศึกษา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
2. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนรู้
1.แบ่ ง กลุ่ ม ศึ ก ษาบทความ ข่ า ว
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ แนวคิ ด
ทางการศึกษา
2.วิ เ คราะห์ ส ภาพปั จจุ บั น ปั ญหา
แนวคิดต่างๆ แนวทางการแก้ ปั ญหา
เช่น การวิเคราะห์ระบบการศึกษาไทย
หลักสูตร โดยใช้ วิธี SWOT เป็ นต้ น
3.ร่ ว มกัน อภิป รายในประเด็น สํา คัญ
4. สรุ ป สาระสํ า คั ญ ลงในใบงานที่
กําหนดให้
สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บทความงานวิจยั
3. เอกสารจากการสืบค้ นฐานข้ อมูล
ออนไลน์
4. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนรู้
1.บรรยายเนื ้อหาจาก PowerPoint
แบ่งกลุม่ วิเคราะห์ ทําแผนผัง
ความคิด(Mind Map) อภิปรายหัวข้ อ
2. หัวหน้ าประเมินกระบวนการ
ทํางานกลุม่ และให้ ตวั แทนกลุม่
ออกมารายงานผลการเรี ยนรู้
3. สรุปผลการอภิปรายลงในใบงาน
สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารจากการสืบค้ นฐานข้ อมูล
ออนไลน์
3. Power point

ผู้สอน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
4. ใบงาน

13-14

- หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พ.ศ.2551
- หลักสูตรสถานศึกษา
- หลักสูตรการ
ประถมศึกษา

6

กิจกรรมการเรียนรู้
1.บรรยายเนื ้อหาจาก PowerPoint
แบ่งกลุม่ วิเคราะห์ ทําแผนผัง
ความคิด(Mind Map)
2. หัวหน้ าประเมินกระบวนการ
ทํางานกลุม่ และให้ ตวั แทนกลุม่
ออกมารายงานผลการเรี ยนรู้
3. สรุปผลการอภิปรายลงในใบงาน
สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอน/
หลักสูตรแกนกลางฯ+คู่มือการใช้
หลักสูตร
2. เอกสารจากการสืบค้ นฐานข้ อมูล
ออนไลน์
3. Power point
4. ใบงาน

15

- การจัดชั ้นเรี ยนระดับ
ประถมศึกษา
- การจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน
(AEC=Asian
Economics
Community)
- การศึกษาเปรี ยบเทียบ

9

กิจกรรมการเรียนรู้
1.บรรยายเนื ้อหาจาก PowerPoint
แบ่งกลุม่ วิเคราะห์ ทําแผนผัง
ความคิด(Mind Map) อภิปรายหัวข้ อ
การจัดชันเรี
้ ยนระดับประถมศึกษา
2. หัวหน้ าประเมินกระบวนการ
ทํางานกลุม่ และให้ ตวั แทนกลุม่
ออกมารายงานผลการเรี ยนรู้
3. สรุปผลการอภิปรายลงในใบงาน
4. แบ่งกลุม่ ศึกษาการจัดการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ
5. แต่ละกลุ่ม สรุ ป ประเด็น สํ า คัญ ใน
ด้ านจุดอ่อน จุดแข็งของการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ

ผู้สอน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

16

สรุปสาระสําคัญและสอบปลาย
ภาคเรี ยน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1
1. คุณธรรม จริยธรรม

2

3

4

2. ความรู้

3. ทักษะทางปั ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
สื่อการเรียนรู้
1.เอกสารประกอบการสอน
2.เอกสารจากการสืบค้ นฐานข้ อมูล
ออนไลน์
3.Power point
4.ใบงาน
-

วิธีการประเมิน
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.

1.
2.

ผู้สอน

สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
สังเกตพฤติกรรมทัว่ ไป
ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
การซักถาม-ตอบในชันเรี
้ ยน
ใช้ แบบทดสอบ
ประเมินจากพฤติกรรมการ
ทํางาน
ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
ทักษะกระบวนการทํางาน
กลุม่ เน้ นทักษะการวางแผน
การแก้ ปัญหา การแสดงออก
การมีสว่ นร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชั ้น
เรี ยน
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
การทํางานกลุม่
สังเกตพฤติกรรมทัว่ ไป เช่น

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
(1-16)

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
20%

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-16)

30%

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-16)

20%

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-16)

10%

กิจกรรมที่

5

6

ผลการ
เรียนรู้

วิธีการประเมิน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะด้ านการจัดการ
ความรู้

1.
2.
3.
4.
1.

การส่งงาน การเข้ าชั ้นเรี ยน
การซักถาม-ตอบในชันเรี
้ ยน
ใช้ แบบทดสอบ
ประเมินจากผลงาน ชิ ้นงาน
ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
ประเมินจากทักษะการ
ทํางาน เน้ นทักษะการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่าง
บุคคล ทักษะการแสวงหา
ความรู้และทักษะการนํา
ความรู้มาปรับปรุงแก้ ไขและ
พัฒนางาน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-16)

10%

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-16)

10%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาหลักการและการจัดการระดับประถมศึกษา
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ และใบบันทึกความรู้
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
1. กีรติ บุญเจือ.(2531). ปรัชญาเบื ้องต้ น. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชจํากัด.
2. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สํานักงาน.(2545).แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (2552-2559)
3. ทิศนา แขมมณี.(2552). ศาสตร์ การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
พิมพ์ครัง้ ที่ 9. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
4. พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)(2542).การศึกษาเพื่อสันติภาพ.
5. พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต).(2536).การพัฒนาที่ยงั่ ยืน.กรุงเทพฯ: มูลนิธิพทุ ธรรม.
6. พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม เล่มที่ 4, ฉบับปรับปรุงและขยายความ.
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2542.หน้ า 19-45.
7. เลขาธิการสภาการศึกษา,สํานักงาน.(2553).ข้ อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561).

8. เลขาธิการสภาการศึกษา,สํานักงาน.(2554).ยุทธศาสตร์ และมาตรการการปฏิรูประบบคุรุศกึ ษาของ
ประเทศ. พิมพ์ครัง้ ที่ 4.หน้ า 19-45.
9. กรุงเทพมหานคร: ห้ างหุ้นส่วนจํากัด วี.ที.ซี.คอมมิวเคชัน่ .
10. ภูมพิ ลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.(2549).คําพ่อสอน:ประมวลพระบรม
ราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสุขในการดําเนินชีวิต/สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริม
สุขภาพและมูลนิธิสดศรี -สกฤษดิ์วงศ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ
11. รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, สํานักงาน. (2545). พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
1. ฐานข้ อมูลออนไลน์
2. บทความ ข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และอินเทอร์ เน็ต
3. แหล่งข้ อมูลจากเว็บไซด์ http://www.google.co.th
4. แหล่งข้ อมูลจากเว็บไซด์ http://www.arit.dusit.ac.th/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของชุดวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ได้ ให้ นกั ศึกษาเข้ า
ประเมินผลการเรี ยนการสอนทางเว็บไซต์ของระบบบริ หารการศึกษา สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน และ
การจัดประเมินผู้สอนโดยใช้ แบบประเมินของคณะครุศาสตร์ โดยการนําแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษา
โดยผ่านช่องทางดังนี ้

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้ อแนะนําผ่านเว็บบอร์ ดของอาจารย์ ประจําชุดวิชาที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ จดั ทําเป็ นช่องทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา เช่น เฟสบุ๊ก อีเมล์
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ใช้ กลยุทธ์ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี ้

- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรี ยนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินผลการเรี ยนรู้

3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากได้ รับผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และสรรหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนชุดวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้ใน
รายวิชา ได้ จากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดงั นี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจําชุดวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรื อตามข้ อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้ อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4

