มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรขั้นปริญญาตรี 2519-2526
โครงสรางของวิชาชีพครูและรายวิชา
หลักสูตร
หลักสูตร

4 ป
2 ป

เรียนไมนอยกวา 36 หนวยกิต
เรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต

รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ก. วิชาชีพครูหลักสูตร 4 ป กําหนดใหเรียน 36 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศึกษา 171
ประวัตแิ ละปรัชญาการศึกษาไทย
2(2)
Educ 171
History and Philosophy of Thai Education
คําอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการทางการศึกษาของไทย ปรัชญาการศึกษาและแนวความคิดที่มีอิทธิพลตอการศึกษาของไทย
ปญหาการศึกษาปจจุบันและแนวโนมในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต
ประถม 311 การประถมศึกษา
2(2)
El.Ed. 311
Elementary Education
คําอธิบายรายวิชา
แนวความคิดทางการประถมศึกษาปจจุบนั หลักการเกีย่ วกับการประถมศึกษาซึ่งนํามาปฏิบัติในการวางความ
มุงหมาย หลักสูตรการเรียนการสอน สงเสริมพัฒนาการเด็ก การบริหารและการจัดโรงเรียนประถมศึกษา
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถม รวมทั้งการประเมินผล
มัธยม 311
การมัธยมศึกษา
2(2)
Sec.Ed. 311 Secondary Education
คําอธิบายรายวิชา
แนวความคิดทางการมัธยมศึกษาปจจุบัน หลักการเกีย่ วกับการมัธยมศึกษาซึ่งนํามาปฏิบัติในการวางความ
มุงหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน สงเสริมพัฒนาการเด็กวัยรุน การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยมศึกษา
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมทั้งการประเมินผล
ศึกษา 361
ระเบียบวิธีสอนทั่วไป
2(2)
Educ. 361
General Methods of Teaching
คําอธิบายรายวิชา
เปนการเตรียมนิสิตกอนออกไปฝกสอน และกอนที่จะเรียนวิธีสอนเฉพาะวิชา นิสิตจะไดรับการฝกใหเขาใจ
หลักสูตรที่ใชในโรงเรียน การทําโครงการสอน บันทึกการสอนตลอดจนฝกทักษะการสอนเบื้องตน

-2จิต 101
จิตวิทยาในชีวติ ประจําวัน
2(2)
Psy. 101
Elementary Psychology
คําอธิบายรายวิชา
วิชาเริ่มตนทางจิตวิทยา ซึ่งประมวลความรูในจิตวิทยาสาขาตาง ๆ รวมทั้งปญหาและประสบการณใน
ชีวิตประจําวันของบุคคล
จิต 221
จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2)
Psy. 221
Developmental Psychology
คําอธิบายรายวิชา
เฉพาะคณะศึกษาศาสตรศึกษาพัฒนาการของมนุษยตั้งแตเริ่มปฏิสนธิจนชราภาพ ศึกษาอิทธิพลของ
พันธุกรรม และสิ่งแวดลอมที่มีตอพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
จิตศึกษา 301 จิตวิทยาการศึกษา
2(2)
Ed.Psy. 301 Educational Psychology
คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและพัฒนาการของจิตวิทยาการศึกษา แนวทัศนะของจิตวิทยากลุมตาง ๆ เชน Structuralism,
Functionnalism, Behaviorism, Psychoanalytic and Gestalt School การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของมนุษย
เชาวนปญญา และความถนัดตามธรรมชาติ กระบวนการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู การถายโยงการเรียนรู
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู
สถิติ 301
สถิติและการวิจัยเบื้องตนทางการศึกษา
2(2)
Stat. 301
Introduction to Statistics and Educational Research
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องหลักการและปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาสถิติภาคพรรณนาและสถิติภาคอางอิง โดยเนนเรื่องสถิติ
ภาคพรรณนาเปนการสอนขั้นตน เรื่องการวิจัยทางการศึกษา
สุข 201
โครงการสุขภาพในโรงเรียน
2(2)
H.E. 201
School Health Program
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงการและการจัดสุขภาพในโรงเรียนซึ่งประกอบดวยงานสามดาน คือ การใหการสุขศึกษา การให
บริการสุขภาพ และการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ

-3เทคโน 301 เทคโนโลยีทางการสอน
2(2)
Ed.T. 301
Instructional Technology
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย คุณคา ของนวกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน ระบบการสอน ประเภทของสื่อและ
นวกรรมการสอน รวมทั้งปฏิบัติการในการเลือก การผลิต การใชและนวกรรมการสอนบางประการ
แนะแนว 301 การแนะแนวเบื้องตน
2(2)
Guid. 301
Introduction to Guidance
คําอธิบายรายวิชา
ปรัชญาและความสําคัญของการแนะแนว ประวัตแิ ละความเคลื่อนไหวในวงการและแนวในประเทศไทย
และตางประเทศ บริการที่สําคัญของการแนะแนวในโรงเรียน การจัดและการบริหารโครงการแนะแนว
บทบาทของครูในการแนะแนว
วัดผล 401 การประเมินผลทางการศึกษา
2(2)
Ed.M. 401 Educational Evaluation
คําอธิบายรายวิชา
หลักการและเทคนิคของการวัดและการประเมินผลดานตาง ๆ ของการเรียนการสอน เนนหนักเรื่องขอสอบวัด
ความสัมฤทธิ การสราง การวิเคราะหขอสอบ ระบบการใหเกรด สถิติเบื้องตนที่เกี่ยวกับการวัด และการ
ประเมินผล
บริหาร 404 การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน
2(2)
Ed.Ad. 404 Introcution to School Administration and Supervision
คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาเรื่องบทบาท ขอบเขต และงานของผูบริหารโรงเรียน การปรับปรุงงานวิชาการในโรงเรียน
หลักการ และเทคนิคในการนิเทศการศึกษา การทําโครงการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียน

-4ศึกษา 461
Educ. 461

การสอนวิชาเอก
Teaching for Major Subject

2(2)

ศึกษา 462 การสอนวิชาโท
2(2)
Educ. 462 Teaching for Minor Subject
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาจุดมุงหมาย กิจกรรม และประสบการณการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณและการประเมินผลของการเรียน
การสอนของวิชานั้น ๆ
รายชื่อวิชาการสอนวิชาเอก-โท
1. การสอนคณิตศาสตร
12. การสอนศิลปศึกษา
2. การสอนคหกรรมศาสตร
13. การสอนดุริยศึกษา
3. การสอนโภชนาการ
14. การสอนธุรกิจศึกษา
4. การสอนเคมี
15. การสอนประวัติศาสตร
5. การสอนชีววิทยา
16. การสอนภูมิศาสตร
6. การสอนทางฟสิกส
17. การสอนสังคมศึกษา
7. การสอนวิทยาศาสตร
18. การสอนอุตสาหกรรมศิลป
8. การสอนภาษาไทย
19. การสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา : เทคนิคการ
9. การสอนภาษาอังกฤษ
ฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา
10. การสอนภาษาฝรั่งเศส
20. การสอนพลศึกษา
11. การสอนภาษาเยอรมัน
21. การสอนสุขศึกษา
ศึกษา 463 การฝกสอนและฝกงาน
6
Educ. 463 Professional Practicum
คําอธิบายรายวิชา
นิสิตออกฝกสอนและฝกงานในสถานศึกษาในชุมชน ตลอดวันเปนเวลา 2 เดือน โดยไดรับการนิเทศจาก
อาจารยมหาวิทยาลัยและอาจารยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาใหนิสิตเปนระยะ ๆ ตั้งแตกอนออกฝกสอน
ระหวางการฝกสอนและหลังฝกสอน

-5ข. วิชาชีพครูหลักสูตร 2 ป กําหนดใหเรียน 18 หนวยกิต จากรายวิชาทัง้ 2 กลุม
1. วิชาชีพทางการศึกษาบังคับ 14 หนวยกิต
เทคโน 301 เทคโนโลยีทางการสอน
2(2)
Ed.T. 301
Instructional Technology
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย คุณคา ของนวกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน ระบบการสอน ประเภทของสื่อและ
นวกรรมการสอน รวมทั้งปฏิบัติการในการเลือก การผลิต การใชและนวกรรมการสอนบางประการ
วัดผล 401 การประเมินผลทางการศึกษา
2(2)
Ed.M. 401 Educational Evaluation
คําอธิบายรายวิชา
หลักการและเทคนิคของการวัดและการประเมินผลดานตาง ๆ ของการเรียนการสอน เนนหนักเรื่องขอสอบวัด
ความสัมฤทธิ การสราง การวิเคราะหขอสอบ ระบบการใหเกรด สถิติเบื้องตนที่เกี่ยวกับการวัด และการ
ประเมินผล
ศึกษา 461
Educ. 461

การสอนวิชาเอก
Teaching for Major Subject

2(2)

ศึกษา 462 การสอนวิชาโท
2(2)
Educ. 462 Teaching for Minor Subject
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาจุดมุงหมาย กิจกรรม และประสบการณการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณและการประเมินผลของการเรียน
การสอนของวิชานั้น ๆ
รายชื่อวิชาการสอนวิชาเอก-โท
1. การสอนคณิตศาสตร
8. การสอนภาษาไทย
2. การสอนคหกรรมศาสตร
9. การสอนภาษาอังกฤษ
3. การสอนโภชนาการ
10. การสอนภาษาฝรั่งเศส
4. การสอนเคมี
11. การสอนภาษาเยอรมัน
5. การสอนชีววิทยา
12. การสอนศิลปศึกษา
6. การสอนทางฟสิกส
13. การสอนดุริยศึกษา
7. การสอนวิทยาศาสตร
14. การสอนธุรกิจศึกษา

-615. การสอนประวัติศาสตร
16. การสอนภูมิศาสตร
17. การสอนสังคมศึกษา
18. การสอนอุตสาหกรรมศิลป

19. การสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา : เทคนิคการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา
20. การสอนพลศึกษา
21. การสอนสุขศึกษา

ศึกษา 463 การฝกสอนและฝกงาน
6
Educ. 463 Professional Practicum
คําอธิบายรายวิชา
นิสิตออกฝกสอนและฝกงานในสถานศึกษาในชุมชน ตลอดวันเปนเวลา 2 เดือน โดยไดรับการนิเทศจาก
อาจารยมหาวิทยาลัยและอาจารยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาใหนิสิตเปนระยะ ๆ ตั้งแตกอนออกฝกสอน
ระหวางการฝกสอนและหลังฝกสอน
2. วิชาชีพทางการศึกษาเลือก 4 หนวยกิต
จิตศึกษา 301 จิตวิทยาการศึกษา
2(2)
Ed.Psy. 301 Educational Psychology
คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและพัฒนาการของจิตวิทยาการศึกษา แนวทัศนะของจิตวิทยากลุมตาง ๆ เชน Structuralism,
Functionnalism, Behaviorism, Psychoanalytic and Gestalt School การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของมนุษย
เชาวนปญญา และความถนัดตามธรรมชาติ กระบวนการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู การถายโยงการเรียนรู
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู
แนะแนว 301 การแนะแนวเบื้องตน
2(2)
Guid. 301
Introduction to Guidance
คําอธิบายรายวิชา
ปรัชญาและความสําคัญของการแนะแนว ประวัตแิ ละความเคลื่อนไหวในวงการและแนวในประเทศไทย
และตางประเทศ บริการที่สําคัญของการแนะแนวในโรงเรียน การจัดและการบริหารโครงการแนะแนว
บทบาทของครูในการแนะแนว

-7บริหาร 404 การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน
2(2)
Ed.Ad. 404 Introcution to School Administration and Supervision
คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาเรื่องบทบาท ขอบเขต และงานของผูบริหารโรงเรียน การปรับปรุงงานวิชาการในโรงเรียน
หลักการ และเทคนิคในการนิเทศการศึกษา การทําโครงการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียน
สถิติ 301
สถิติและการวิจัยเบื้องตนทางการศึกษา
2(2)
Stat. 301
Introduction to Statistics and Educational Research
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องหลักการและปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาสถิติภาคพรรณนาและสถิติภาคอางอิง โดยเนนเรื่องสถิติ
ภาคพรรณนาเปนการสอนขั้นตน เรื่องการวิจัยทางการศึกษา
ศึกษา 361
ระเบียบวิธีสอนทั่วไป
2(2)
Educ. 361
General Methods of Teaching
คําอธิบายรายวิชา
เปนการเตรียมนิสิตกอนออกไปฝกสอน และกอนที่จะเรียนวิธีสอนเฉพาะวิชา นิสิตจะไดรับการฝกใหเขาใจ
หลักสูตรที่ใชในโรงเรียน การทําโครงการสอน บันทึกการสอนตลอดจนฝกทักษะการสอนเบื้องตน
ศึกษา 407
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2(2)
Educ. 407
Introduction to Nonformal Education
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต ความหมาย ความมุงหมาย ขอบขาย หลักการ และแนวคิดใน
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ความสัมพันธระหวางการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการพัฒนา
ประเทศ โครงการสําคัญ ๆ ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย การใชแหลงวิทยาการใน
ชุมชน และสือ่ มวลชนสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ศึกษา 466
การนิเทศการฝกสอน
2(2)
Educ. 466
Practicum Supervision
คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญของการฝกสอนในฐานะที่เปนประสบการณภาคปฏิบัติในวิชาชีพครู บทบาทของอาจารยนิเทศ
และอาจารยพี่เลี้ยง วิธีการสังเกตการสอนอยางมีระบบ การประเมินผลการฝกสอน

-8ศึกษา 471
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
Educ. 471
Educational Viewpoints and Philosophy
คําอธิบายรายวิชา
ความรูเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษากลุมตาง ๆ และแนวความคิดทางการศึกษาของไทยปจจุบนั

2(2)

ศึกษา 472
จริยศาสตรศึกษา
2(2)
Educ. 472
Ethics in Education
คําอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีจริยศาสตร คาทางจริยะ และการพิจารณาคุณคาทางจริยศาสตร ปญหาจริยธรรมในปจจุบันและการ
แกปญหา จริยศึกษาในโรงเรียน และบทบาทของครูกับการปลูกฝงคุณคาทางจริยะ

