
หมูวิชาชีพครู 

(EDUC) 

 

รหัสวชิา 
 

ชื่อวิชา 

 

หนวยกิต(ท-ป-อ) 
รหัสใหม รหัสเกา 

EDUC  1201 

EDUC  4305 

- 

- 

- 

EDUC  101 

พื้นฐานการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

การศึกษาแบบเรียนรวม 

พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม 

3(30-6) 

3(3-0-6) 

5(2-4-3) 

EDUC  2201 

EDUC  3201 

- 

- 

- 

EDUC  103 

การพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู 

หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

5(2-4-3) 

EDUC  2202 - การวัดและประเมนิผลการเรียนรู 3(3-0-6) 

EDUC  3901 

EDUC  4904 

- 

- 

- 

EDUC  106 

ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

3(3-0-6) 

2(0-4-2) 

5(2-4-3) 

EDUC  3202 - การจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6) 

EDUC 3203 - การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

EDUC4201 - กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาภาษาไทย 3(3-0-6) 

EDUC4202 - กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

EDUC4203 - กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

EDUC4204 - กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

EDUC4205 - กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา 3(3-0-6) 

EDUC4206 - กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาศิลปกรรม 3(3-0-6) 

EDUC4207 - กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาพลศึกษา 3(3-0-6) 

EDUC4208 - กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

3(3-0-6) 

EDUC  4209 - กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาการสอน

ภาษาจีน 

3(3-0-6) 

EDUC  4302 - การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

EDUC  4303 - ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 

EDUC  4304 - ธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 



รหัสวชิา 
 

ชื่อวิชา 

 

หนวยกิต(ท-ป-อ) 
รหัสใหม รหัสเกา 

EDUC  4306 - การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 

EDUC  4307 - การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 3(3-0-6) 

EDUC  4308 - ทักษะและเทคนิคการสอน 3(3-0-6) 

EDUC  4309 - การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู  3(3-0-6) 

EDUC  4310 - การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 3(3-0-6) 

EDUC  4311 - การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(3-0-6) 

EDUC 4313 - การประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 

EDUC  4801 

- 

- 

PROF  101 

ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 

2(120) 

3(135) 

EDUC  4802 

- 

- 

PROF  102 

ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 

2(120) 

3(135) 

EDUC 4901 - สัมมนาสําหรับครูสังคมศึกษา 1(0-2-1) 

EDUC  5801 

- 

- 

PROF  104 

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 

การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 

5(450) 

8(360) 

EDUC  5802 

- 

- 

PROF  105 

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 

การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2 

5(450) 

8(360) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

  รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDUC1201 พื้นฐานการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพครู              3(3-0-6) 

Foundations  of  Education  and  Ethics  of  Teacher 

ศึกษาปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีทางการศึกษา  ประวัติความเปนมาและระบบการ

บริหารการศึกษาไทยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

อิทธิพลตอการศึกษาไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ความสัมพันธของพื้นฐาน

การศึกษากับศาสตรตางๆ  บทบาทของพื้นฐานการศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพครู   ศึกษา

บทบาทหนาที่และความสําคัญและภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู  

การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครูการเปนผูนําทางวิชาการ เกณฑมาตรฐาน

กับวิชาชีพครู  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

 

EDUC2201 การพัฒนาหลักสูตร                 3(3-0-6) 

Curriculum  Development 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา องคประกอบ

ของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร การนํา

หลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร การจัดหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการวิเคราะหหลักสูตร เพื่อนําไปพัฒนาการเรียน

การสอน ปญหาและแนวโนมการพฒันาหลกัสตูร หลกัการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาและ

หลักสูตรทองถิ่น และฝกปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น 

 

EDUC2202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                    3(3-0-6) 

Measurement  and  Learning  Evaluation 

    ศึกษาความหมายและความสําคัญ หลักการและเทคนิคของการทดสอบ การวัดผลและ 

ประเมินผลการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผล พฤติกรรมทางการศึกษา 

เคร่ืองมือการวัดผลพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย เคร่ืองมือการวัดผลพฤติกรรมทางดานจิตพิสัย และ

เคร่ืองมือการวัดผลพฤติกรรมดานทักษะพิสัย การวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ สถิติเพื่อการวัดผล  

การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟมสะสมงาน การประเมินผลภาคปฏิบัติ การ

ตัดสินผลการเรียนการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

ระเบียบวาดวยการเมินผลการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 



  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDUC3201 การจัดการเรียนรู                 3(3-0-6) 

Learning  Management 

   ศึกษาทฤษฎีและ หลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษา การทํางานเปนทีม 

  การคิดอยางมีระบบ บทบาทของผูสอนและบทบาทของผูเรียน การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  

  มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอสื่อสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน การนํานวัตกรรมใหม ๆ  

  มาใชในการบริหารองคกร การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ  

 การศึกษา การฝกปฏิบัติจัดทําโครงงานทางวิชาการและการจัดทําโครงการฝกอาชีพและ  

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 

 

EDUC3202 การจัดการชั้นเรียน                  3(3-0-6) 

Classroom  Management 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ   ภาวะผูนําทางการศึกษา  การคิดอยางเปน

ระบบ  บทบาทของผูสอนและบทบาทของผูเรียน  การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธ

ในองคกร การบริหารจัดการชั้นเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา  การฝกปฏิบัติจัดทํา

โครงงานทางวิชาการและบริหารชุมชน 

 

EDUC3203 การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย               3(3-0-6)  

  Learning Management for Early Childhood 

   ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเลน 

และกระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู  

การบูรณาการสาระการเรียนรูและประสบการณสําคัญใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู  

ของเด็กปฐมวัย การเขียนแผนการจัดประสบการณ ปฏิบัติการจัดประสบการณตามสาระการ  

เรียนรู การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน การประเมินผลพัฒนาการและ  

การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDUC3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา                    3(3-0-6) 

Research  for  Teaching  Profession 

ศึกษาความหมายของการวิจัย  การจําแนกประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  การเลือก

ปญหาการวิจัย  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การเขียนโครงรางการวิจัย  การ

ออกแบบการวิจัย  การเลือกตัวอยาง  สถิติและการวิเคราะหขอมูล  การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูล  การเขียนรายงานการวิจัย  การประยุกตใชวิธีวิทยาการ

วิจัยเพื่อแกปญหาในชั้นเรียน 

 

EDUC4201 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาภาษาไทย             3(3-0-6) 

Learning  Experiences  Management  in  Thai  Language 

การศึกษาขอบขายของหลักสูตร  จุดประสงค  ลักษณะเน้ือหาวิชาและอัตราเวลาเรียน

ในชวงชั้นตาง ๆ  ศึกษาชนิดประเภทของเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยทั้งดานหลัก

ภาษา  วรรณคดีและการใชภาษา  รวมทั้งศึกษาคูมือครูและแบบฝกหัดตางๆ  วิเคราะห

จุดประสงค  ความคิดรวบยอดของเนื้อหาแตละเร่ืองการศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีการจัดการ

เรียนรู  และสื่อการเรียนที่เหมาะสมกับเน้ือหาแตละประเภท  การศึกษาประเภทของหนังสือ

อานนอกเวลา  และวิชาภาษาไทยเลือกในชั้นตาง ๆ  เพื่อเตรียมจัดวิธีสอนและกิจกรรมที่

เหมาะสมกับเน้ือหาประเภทน้ัน ๆ  ฝกการทําแผนการจัดการเรียนรู  บันทึกการจัดการเรียนรู  

การผลิตและการใชสื่อการเรียนที่เหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียน  ฝกสราง

แบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนภาษาไทย   

การปฏิบัติการสอน 

 

EDUC4202 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 

Learning  Experiences  Management  in  English  Language 

ศึกษาขอบขายของหลักสูตรกลุมสาระภาษาอังกฤษ  แนวโนมในการจัดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ  เทคนิคกระบวนการ  วิธีการจัดการเรียนรู   การเตรียมการและการจัดกิจกรรมที่

เหมาะสมกับเน้ือหา  การผลิตและการใชสื่อการเรียนรู  การฝกสรางแบบทดสอบและการ

ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  การทําแผนการจัดการเรียนรู  การฝกปฏิบัติการสอน 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDUC4203 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร             3(3-0-6) 

Learning  Experiences  Management  in  Mathematics 

การศึกษาหลักสูตร  หนังสือเรียน  คูมือครู และเอกสารประกอบหลักสูตรวิชา

คณิตศาสตรในชวงชั้นตาง ๆ  จิตวิทยาการเรียนรู  บรูเนอร  กาเยเปยเจตสกินเนอร  เปนตน  

การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  เทคนิควิธีการจัดการ

เรียนรู  ทักษะการจัดการเรียนรู  ทักษะการใชคําถาม  ทักษะการนําเขาสูบทเรียน  ทักษะการ

เขียนกระดานดํา  ทักษะการสรุปบทเรียน  เปนตน  การผลิตและการใชสื่อประกอบการเรียนรู  

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู  ตามระเบียบการวัดผลประเมินผล  การทําแผนการ

จัดการเรียนรู  การทดลองจัดการเรียนรูเน้ือหาคณิตศาสตรระดับตาง ๆ 

 

EDUC4204 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร             3(3-0-6) 

Learning  Experiences  Management  in  Science 

การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหาวิชาและเอกสารหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร  การวิเคราะห

หลักสูตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จิตวิทยาในการเรียนรู  เทคนิคการจัดการ

เรียนรู  วิธีจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ  การจัดหองปฏิบัติการ  การจัดเก็บอุปกรณ

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  การเลือกและสรางสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร  การเลือกใช

หนังสือเรียน  และหนังสืออานเพิ่มเติม  การใชคูมือครู  การทําแผนการจัดการเรียนรู  การ

ประเมินผลการเรียนรูภาคปฏิบัติ  การสรางขอทดสอบวัดพฤติกรรม  การฝกปฏิบัติการสอน 

 

EDUC4205 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา             3(3-0-6) 

Learning  Experiences  Management  in  Social  Studies 

การศึกษาจุดประสงค  เน้ือหา  อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษา   

การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาในชวงชั้นตาง ๆ  เทคนิควิธีและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู  ทักษะที่จําเปนในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา  สื่อการเรียน   

การวัดผลและประเมินผล  การเตรียมการสอน  เชนการทําแผนการจัดการเรียนรู   

การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน  เพื่อเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDUC4206 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาศิลปกรรม             3(3-0-6) 

Learning  Experiences  Management  in  Art 

การศึกษาจุดประสงค  เน้ือหา  อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษาในชวง

ชั้นตาง ๆ  การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน  เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู  ทักษะการ

จัดการเรียนรู  การใชสื่อการเรียนรู  การใชวัสดุ  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  การ

กําหนดการจัดการเรียนรู  การวางแผนจัดการเรียนรู  การปฏิบัติในหองปฏิบัติการฝกปฏิบัติการ

สอน 

 

EDUC4207 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาพลศึกษา                    3(3-0-6) 

Learning  Experiences  Management  in  Physical  Education 

ศึกษาจุดประสงค  เน้ือหา  อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรพลศึกษา                

การวิเคราะหหลักสูตร  วิธีจัดการเรียนรูแบบตางๆ  เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรูพล

ศึกษา    การวางแผนการจัดการเรียนรู  สื่อการเรียนรู  การวัดและประเมินผลการเรียนรูพล

ศึกษา  การเขียนแผน    การจัดการเรียนรู  การฝกปฏิบัติการสอน 

 

EDUC4208 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาการศึกษาปฐมวัย            3(3-0-6)  

  Learning Experiences Management in Early Childhood Education 

  ศึกษารูปแบบการเรียนรูของเด็กปฐมวัย รูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามแนวของหนวยงานตาง ๆ การจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับเด็ก

ปฐมวัย การจัดบรรยากาศของหองเรียน การจัดตารางกิจกรรมการเรียนรู การศึกษาแนวทางจัด

ประสบการณและหนวยการเรียนรูการบูรณาการเน้ือหาและประสบการณใหสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนรูของเด็ก การประเมินผลการเรียนรูในหนวยการเรียนรูน้ัน ๆ  

 

EDUC4209  กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาภาษาจีน             3(3-0-6) 

Learning  Experience  Management  in  Teaching  Chinese  Language 

ศึกษาจุดประสงค  เน้ือหา  เอกสารหลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาจีนในแตละชวงชั้น  

ศึกษาเทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใชสื่อการเรียนที่

เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน  ฝกการสรางแบบทดสอบและการประเมินผล

การเรียนรู  การวางแผนการจัดการเรียนรู  การฝกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน  

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDUC4302   การประกันคุณภาพการศึกษา                3(3-0-6) 

Education  Quality  Assurance 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  ทฤษฎีทีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ศึกษาปจจัย  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  และระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอก  การฝกปฏิบัติการจัดการประกันคุณภาพขององคกร 

 

EDUC4303 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา                    3(3-0-6) 

Local  Wisdom  for  Education 

 ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นของไทยขุมทรัพยภูมิปญญา

ทองถิ่นไทยแขนงตางๆ   กระบวนการเรียนรู  และการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น  

แนวความคิดในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนเครือขายและมีสวนรวม  ฝกปฏิบัติการสํารวจ

ภูมิปญญาทองถิ่น   

 

EDUC4304 ธุรกิจการศึกษา                    3(3-0-6) 

Educational  Business  

ศึกษาความหมาย  ขอบขายประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา  วิวัฒนาการ

ของธุรกิจการศึกษา  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา  การใชประโยชนจากสถิติทาง

การศึกษา การ ระดมทรัพยากร มาใชในการจัดการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการศึกษากับ

ธุรกิจ   การบริหารและการจัดการทางธุรกิจการศึกษาในโรงเรียน   โครงการที่มีคุณคาทาง

การศึกษา  

 

EDUC4305 การศึกษาแบบเรียนรวม                 3(3-0-6) 

Inclusive  Education 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ และประเภทเด็กมีความ

ตองการพิเศษ  การปรับเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอน   

การจัดการพฤติกรรมและการสนับสนุน 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDUC4306 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ                3(3-0-6) 

Education  for  Country  Development   

 ศึกษาความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาประเทศ การศึกษากับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม     

การเมืองการปกครอง 

 

EDUC4307 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น                3(3-0-6) 

Local  Curriculum  Development 

ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ   ประเภทของหลักสูตรทองถิ่น   ขั้นตอนการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่น  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น   

การขออนุมัติหลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร

ทองถิ่น  ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและวัสดุหลักสูตร 

 

EDUC4308  ทักษะและเทคนิคการสอน                3(3-0-6) 

  Skills and Techniques of  Teaching 

   ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน  การฝก

ทักษะการสอนที่จําเปนสําหรับครูดวยการฝกทักษะการสอนแบบจุลภาค   

การออกแบบการสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  

การสอนรายบุคคล  การฝกปฏิบัติการสอนโดยใชทักษะการสอนและเทคนิคการสอนที่

เหมาะสม 

 

EDUC4309 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู               3(3-0-6) 

Activities  for  Promotion  Learning 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  ประเภทของกิจกรรม  และ

แนวทางการบริหาร   การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  พัฒนาการเด็กแตละวัย  การศึกษาผูเรียน

เปนรายกรณีแนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนสําคัญ  การจัด

บรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู  การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน  เทคนิคการ

ปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปญหาเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDUC4310 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว                 3(3-0-6) 

  Home School  

 ศึกษาแนวคิดของการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

หลกัการและแนวทางในการจัดการศกึษาโดยครอบครัว  การกาํหนดหลกัสตูร  กระบวนการ

สอน  การวัดผลและถายโอนความรูของการศึกษาโดยครอบครัวสูการศึกษาในระบบ 

 

EDUC4311 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด              3(3-0-6) 

Instruction  for  Thinking  Process  Development 

ศึกษา  วิเคราะห  อธิบายแนวคิดทฤษฎีตางๆ  เกี่ยวกับทักษะการคิด  ลักษณะ  

การคิด  และการพัฒนากระบวนการคิดในลักษณะตางๆ  ตามจุดเนนของหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ฝกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูรูปแบบตางๆ  

 

EDUC4312 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐาน             3(3-0-6) 

Information  Technology  Based  Learning  Management 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการ

สืบคนขอมูลเพื่อเตรียมการสอน  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  

เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู  สื่อการเรียนรู  การสรุปความรูเปนแผนที่ความคิด  การ

ประเมินผลการเรียนรู  การวิเคราะหขอสอบ  การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน  และการ

ทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 

EDUC4313 การประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย               3(3-0-6)  

  Quality Assurance for Early Childhood 

   ศึกษาแนวคิด หลักการ และปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรฐานการศึกษา ตัวบงชี้ และเกณฑ  

  การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา วิธีการประเมินคุณภาพ  

  และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพ 

     

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDUC4801 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1            2(120 ชม.) 

  Practicum 1 

วางแผนเพื่อศึกษาผูเรียนดานตาง ๆ  ในสถานศึกษาทุกชวงชั้น  และนําแผนไปปฏิบัติ

ในสถานการณจริง  ศึกษา  สังเกต  เก็บรวบรวมขอมูล  สรางความคุนเคย และมีสวนรวมใน

กิจกรรมกับผูเรียนและผูอ่ืนที่เกี่ยวของ  บันทึกขอมูล  ตรวจสอบขอมูล  สังเคราะห และ

นําเสนอผลการศึกษาผูเรียน  เสนอผลการปฏิบัติงานและการรวบรวมประสบการณเปน

รายบคุคลในลกัษณะทีแ่สดงใหเห็นถงึแนวคดิในการพฒันางานและการประเมนิ  การเรียนรู

ของตนเอง 

 

EDUC4802   ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2             2(120 ชม.) 

  Practicum 2 

 วางแผนเพื่อศึกษาสภาพของสถานศึกษา  ชุมชนและหลักสูตรในบริบทตาง ๆ  นําแผน

ไปปฏิบัติในสถานการณจริงอยางหลากหลาย  ศึกษาสังเกต  สัมภาษณ  เก็บรวบรวมขอมูลที่

เกี่ยวกับธรรมนูญสถานศึกษา  บทบาทหนาที่ของบุคลากร  สิ่งอํานวยความสะดวก  

ความสัมพันธกับชุมชน และหลักสูตรสถานศึกษา  การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชเพื่อความเขาใจอยางลึกซึ้ง  บันทึกขอมูล  

ตรวจสอบขอมูล สังเคราะห และนําเสนอผลการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุม  

เสนอผลการปฏิบัติงานและการรวบรวมประสบการณเปนรายบุคคลในลักษณะที่แสดงความ

เชื่อมโยงระหวางสถานศึกษา  ชุมชนและหลักสูตร  รวมทั้งการสรุปปญหาของสถานศึกษา  

และแนวทางในการปรับปรุง 

 

EDUC4901 สัมมนาสําหรับครูสังคมศึกษา                1 (0-2-1) 

  Seminar  for  Social  Studies  Teachers 

ศึกษารวบรวม  และวิเคราะห   สภาพปญหา  การจัดหลักสูตร  สาระการเรียนรู  การ

จัดกระบวนการการเรียนการสอน  และการวัดผลในการสอนกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  เพื่อนํามาเปนหัวขอไดในการสมัมนา 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDUC4904 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน                2(0-4-2) 

  Classroom  Action  Research 

  ศึกษาความหมาย  ความเปนมาและลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ  และการวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน  ลักษณะสําคัญและความจําเปนของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

รูปแบบและขั้นตอนของการทําวิจัยปฏิบัติการ  การวางแผนการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลและการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอรายงานผลการวิจัย  การ

เขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  ฝกปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 

EDUC5801   ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1          5(450 ชม.) 

   Internship 1 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  วิชาชีพครูบังคับและวิชาชีพครูเลือกไมนอยกวา  

45  หนวยกิต 

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงชั้นและสาระที่ตนศึกษา  อยางนอย  1 

ชวงชั้น  1  สาระการเรียนรู  โดยจัดการเรียนรูรวมกับเพื่อนรวมทีม  ครูเชี่ยวชาญ  และอาจารย

ที่ปรึกษา  ฝกจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาอยางนอย 1 

โครงการ  บันทึก  วิเคราะห  สังเคราะห  ผลการเรียนรูของผูเรียนและปญหาของผูเรียนอยาง

เปนระบบ  วิเคราะหกระบวนการทํางาน   เสนอแนวพัฒนาทางการและรายงานผลการฝกอยาง

เปนระบบ  

 

EDUC5802  ฝกประสบการณวิชาชีพครู 2              5(450 ชม.) 

   Internship 2 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  EDUC  5801  ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1   

 ปฏิบัติงานครูและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอน  โดยใชเวลาปฏิบัติการสอนไมเกิน

คร่ึงหน่ึงของครู  นําปญหาการเรียนรูของผูเรียนจากภาคเรียนที่แลวมาวางแผนและดําเนินการ

แกไขอยางเปนระบบในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน  รายงานผลการปฏิบัติงานและการ

พัฒนาคุณภาพการสอนของตน  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม  และมีการเผยแพรสู

ประชาคมวิชาชีพครู 

 

 

 

 


