มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิชาชีพครูขั้นปริญญาตรี 2527-2529
โครงสรางของวิชาชีพครูและรายวิชา
หลักสูตร
4 ป
หลักสูตรเทียบ 4 ป

เรียนไมนอยกวา 38 หนวยกิต
เรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต

รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาชีพครู ในหมวดตาง ๆ ดังนี้
ก. วิชาชีพครูบังคับเฉพาะหลักสูตร 4 ป จํานวน 12 หนวยกิต
ศึกษา 163
ประสบการณทางวิชาชีพครู 1
1(0-2-1)
Ed 163
Professional Experience I
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสังเกตธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก การจัดโรงเรียน และชวยเหลือการทํางานของครูที่โรงเรียน
ศึกษา 171
การศึกษาไทย
3(3-0-6)
Ed 171
Thai Education
คําอธิบายรายวิชา
ความเขาใจเบือ้ งตนเกีย่ วกับการศึกษา ความเปนมา และแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา ผลที่เกิดขึ้นเนือ่ งจากการ
จัดการศึกษา นโยบายและปญหาทางการศึกษาของไทยในปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการศึกษาไทย
ศึกษา 263
ประสบการณทางวิชาชีพครู 2
1(0-2-1)
Ed 263
Professional Experience II
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทําและทดลองใชสื่อการเรียนการสอน ฝกการตรวจ
แบบฝกหัด และฝกการสอนเด็กเปนรายบุคคล ทดลองการปกครองนักเรียนเปนกลุมยอย
ศึกษา 361
วิธีสอนทั่วไป
2(2-1-3)
Ed 361
General Method of Teaching
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาจุดมุงหมายทางการศึกษา หลักสูตรที่ใชในโรงเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอน ฝกทํา
แผนการสอนและชุดการเรียนการสอน ตลอดจนฝกทักษะการสอนเบือ้ งตน

-2ศึกษา 363
ประสบการณทางวิชาชีพครู 3
1(0-2-1)
Ed 363
Professional Experience II
คําอธิบายรายวิชา
เตรียมบทเรียนสั้น ๆ และทดลองสอน ชวยงานธุรการทั่วไปของชั้นเรียน รวมทั้งงานบริการในโรงเรียน
จิต 101
Psy 101

จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Psychology
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับนิยาม ความเปนมา วิธีการในการศึกษา และสาขาตาง ๆ ของจิตวิทยา แนวคิดของนักจิตวิทยา
กลุมตาง ๆ การทํางานของระบบประสาท และตอมไรทอ ตลอดจนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีทาง
จิตวิทยาเพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจพฤติกรรมของมนุษย
บริหาร 300 การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน
2(2-0-4)
Ed Ad 300 Introduction to Administration and Educational Supervision
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการบริหารและการนิเทศการศึกษา ปจจัยและกระบวนการบริหารการศึกษา
คุณสมบัติของผูบริหารและผูนิเทศที่ดี แบบของผูนํา การบริหารงานดานตาง ๆ ในโรงเรียน ตลอดจนการ
นิเทศการศึกษา เพื่อนําไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพครูหรือบริหารการศึกษา
ข. วิชาชีพครูบังคับรวม 15 หนวยกิต ทัง้ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบ 4 ป
2(2-0-4)
แนะแนว 301 การแนะแนวเบื้องตน
Guid 301
Introduction to Buidance
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการใชเทคนิคและอุปกรณตาง ๆ ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน การเก็บรักษาขอมูล การใช
ระเบียนสะสมและการคัดเลือกขอมูลเพื่อนํามาใชในการศึกษารายกรณี การนําผลที่ไดจากการศึกษารายกรณี
ไปใชในการแนะแนวอยางมีประสิทธิภาพ

-3เทคโน 301 สื่อการสอน
2(2-1-3)
Ed T 301
Instructional Media
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและสํารวจคํานิยาม ประเภท และคุณคาโดยทัว่ ไปของสื่อการสอน วิเคราะหบทบาทและความสัมพันธ
ของสื่อในระบบการสอน ศึกษาเกณฑวธิ ีการและปฏิบัติการในการเลือก ดัดแปลง ผลิต ใช และเก็บรักษาสื่อ
การสอนประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
วัดผล 401
การวัดผลการศึกษา
3(3-0-6)
Ed M 401
Educational Measurement
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการวัดผล การสรางและการใชเครื่องมือชนิดตาง ๆ โดยเนนหนักที่กระบวนการสรางแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแปลความหมายคะแนนทัง้ แบบอิงเกณฑและแบบอิงกลุม
สุข 416
HE 416

โครงการสุขภาพในโรงเรียน
2(2-0-4)
School Health Programs
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทบาทและหลักการสุขศึกษาของโครงการสุขภาพในโรงเรียน ในองคประกอบทั้งสี่ คือ การบริการ
สุขภาพ สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน การสอนเกี่ยวกับสุขภาพในโรงเรียน รวมทั้งความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนและชุมชน เนนหนักทางสํารวจพฤติกรรมทางสุขภาพของเด็กและเยาวชน การวางหลักสูตร
และการประเมินผลสําหรับวิชาสุขศึกษา
ศึกษา 463
การฝกสอน และ/หรือฝกงาน
6(0-12-6)
Ed 463
Student Teaching and / or Practicum
คําอธิบายรายวิชา
นิสิตทําการฝกสอนและ/หรือฝกงาน โดยไดรับการนิเทศจากอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยง มีการสัมมนา
กอน ระหวางและหลังการฝกสอนและ/หรือฝกงาน

-4ค. วิชาชีพครูเลือก
หลักสูตร 4 ป ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
11 หนวยกิต
หลักสูตรเทียบ 4 ป ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
ศึกษาพิเศษ 301 การศึกษาพิเศษ
2(2-1-3)
Spec Ed 301
Special Education
คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย หลักการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ สํารวจขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
เพื่อจําแนกลักษณะของผูเรียนเปนประเภท เชน มีความบกพรองทางการไดยิน ตาบอด มีความบกพรองทาง
รางกาย เรียนชา ปญญาออน ปญหาทางอารมณและฉลาด เปนตน ศึกษาจิตวิทยาและการใชเทคนิคเบื้องตน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งใชสื่อการสอนที่เหมาะสม ศึกษาเปรียบเทียบแนวโนมในการจัด
การศึกษาพิเศษในตางประเทศ
ศึกษาพิเศษ 302 การสอนเด็กทีม่ ีปญหาทางพฤติกรรมในชัน้ เรียน
2(2-1-3)
Spec Ed 302
Teaching the Disturbed child
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงสาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปญ
 หาทางพฤติกรรม รวมทั้งเด็กที่มีการปรวนแปรทางอารมณ การ
สังเกตและการทดสอบลักษณะดังกลาวทางจิตวิทยา การศึกษาหลักเบือ้ งตนที่ใชเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมทางอารมณ และวิธีการนําสงเด็กเหลานี้ไปยังสถาบันที่เกี่ยวของ
ศึกษาพิเศษ 303 การสอนซอมเสริม
2(2-1-3)
Spec Ed 303
Remedial Teaching
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาองคประกอบที่เปนอุปสรรค ปญหาในการเรียน การจัดการสอนซอมเสริม การสอนเพื่อการซอมเสริม
เกี่ยวกับทักษะเบื้องตน เทคนิคในการสอนซอมเสริมในดานตาง ๆ หลักการจัดการสอนซอมเสริมใหแกเด็ก
พิเศษ รวมทัง้ ใหผูเรียนไดสํารวจ สังเกต วินิจฉัย กรณีศึกษาตาง ๆ

-5จิตศึกษา 202 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู
2(2-0-4)
Ed Psy 202 Developmental Psychology
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาการของมนุษยทุกระยะ เริ่มตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา ในดานรางกาย สติปญญา อารมณและ
สังคม อิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดลอม ที่มีตอพัฒนาการของมนุษย การสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
วัยเรียน บทบาทของครูในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก การสังเกตพฤติกรรมของเด็กในหองเรียน
จิตศึกษา 301 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
Ed Psy 301 Educational Psychology
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของจิตวิทยา การศึกษาแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมตาง ๆ ที่นํามาใชใน
การศึกษา เชาวนปญญาและความถนัด การเรียนรู การถายโยงการเรียนรู การจูงใจในชั้นเรียน การนําความรู
ทางจิตวิทยาไปใชในการเรียนการสอน และสํารวจผลการวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษาในประเทศไทย
จิต 323
Psy 323

จิตวิทยาวัยรุน
3(3-0-6)
Psychology of Adolescence
คําอธิบายรายวิชา
การสํารวจทฤษฎีในจิตวิทยาวัยรุน ศึกษาพัฒนาการ และปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นแกบุคคลในวัยรุน
พรอมทั้งการศึกษาผลการคนควาวิจยั ในการแกปญหาวัยรุน
แนะแนว 215 กลุมสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Guid 215
Group Dynamics for Teachers
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย และหลักการของกลุมสัมพันธ การฝกกลุมสัมพันธ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของครู ในดาน
การทํางานรวมกับผูอื่น
วิจัย 320
Res 320

วิจัยการศึกษาเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Educational Research
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับระเบียบวิธีการวิจัย การอานผลการวิจัย และการนําผลวิจัยไปใชในการแกปญหาทางการศึกษา

-6ประถม 311 การประถมศึกษา
2(2-0-4)
El Ed 311
Elementary Educaion
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการประถมศึกษา ความมุงหมาย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล แนวคิดและ
แนวโนมของการประถมศึกษา ธรรมชาติของเด็กในระดับประถมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียน
ประถมศึกษา ตลอดจนเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษา
ประถม 401 หลักสูตรประถมศึกษา
2(2-1-3)
El Ed 401
Elementary School Curriculum
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสัมพันธของจุดมุง หมาย หลักการ โครงสราง การวิเคราะห หลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร
ประถมศึกษาเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน การประเมิน และการทําสื่อการสอน
ประถม 472 การศึกษาในชนบท
2(2-0-4)
El Ed 472
Rural Education
คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะของชนบทไทย ระดับการศึกษาในชนบทปจจุบนั วิธีการตาง ๆ ที่จะสงเสริมการศึกษาในชนบท
องคกรที่มีบทบาทในการสงเสริมการศึกษาในชนบท เปาหมายในการพัฒนาการศึกษาชนบท การพัฒนาการ
ศึกษาของประเทศและพัฒนาครูประถมศึกษาโครงการพัฒนาทองถิ่น
มัธยม 311
การมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
Sec Ed 311 Secondary Education
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุงหมายหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล ศึกษาแนวคิดและ
แนวโนมของการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของเด็กในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตลอดจนเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
มัธยม 401
หลักสูตรมัธยมศึกษา
2(2-1-3)
Sec Ed 401 Secondary School Curriculum
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสัมพันธของจุดมุง หมาย หลักการ โครงสราง การวิเคราะหหลักสูตร และเอกสารประกอบ
หลักสูตรมัธยมศึกษา เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน การประเมินผล และการทําสื่อการเรียนการสอน

-7มัธยม 450
วิทยาศาสตรสําหรับครูมัธยมศึกษา
2(2-1-3)
Sec Ed 450 Science for Secondary School Teachers
คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตรแผนใหมในระดับมัธยมศึกษา สําหรับนิสิตวิชาเอกวิทยาศาสตร
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถสอนวิชาวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ ไดในระดับมัธยมศึกษา
เทคโน 313 นวตกรรมการศึกษา-การศึกษาเฉพาะกรณี
2(2-0-4)
Ed T 313
Educational Innovation and Case Studies
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแหลงวิทยาการเกีย่ วกับนวตกรรมการศึกษาที่มีอยูเ พื่อสังเคราะหเปนมโนคติทถี่ ูกตอง ศึกษาวิเคราะห
นวตกรรมที่เปนวิธีการ และระบบใหม เพือ่ แกปญหา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเปนรายกรณี
รวมทั้งเสนอความคิดเกีย่ วกับวิธีการและระบบใหมในการแกปญหาหรือปรับปรุงคุณภาพศึกษาในบางกรณี
ที่กําหนด
เทคโน 335 เทคนิคการใชกระดานดํา
2(2-1-3)
Ed T 335
Techniques of Using the Blackboard
คําอธิบายรายวิชา
สํารวจชนิด ลักษณะ รูปแบบ และประโยชนใชสอยของกระดานดํา ศึกษาทดลองเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการใชกระดานดําใหบังเกิดผลดี ศึกษาและฝกการใชอุปกรณประกอบการเขียนกระดานดํา ปฏิบัติการ
สรางกระดานดําบางชนิด และอุปกรณชว ยเขียนกระดานดํา ฝกทักษะการเขียนและวาดภาพกระดานดํา
ตลอดจนฝกทักษะการใชกระดานดําประกอบการสอน
กญ 311
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2(2-0-4)
Ad Ed 311 Introduction to Nonformal Education
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต ความหมาย ความมุงหมาย ขอบขาย หลักการ และแนวคิด
ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ความสัมพันธระหวางการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการพัฒนา
ประเทศ โครงการสําคัญ ๆ ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย การใชแหลงวิทยาการใน
ชุมชน และสือ่ สารมวลชนสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน

-8บริหาร 412 การเปนผูนําในชุมชน
2(2-0-4)
Ed Ad 412 Community Leadership
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการรวมกลุมกันของมนุษย และการมีผูนํา ลักษณะของผูนํา ผูนาํ ประเภทตาง ๆ ในชุมชน บทบาทของ
ผูนําในการรวมแกปญหาและสนองความตองการใหชุมชน การสรางคานิยมในทองถิ่น ทฤษฎีการวางแผน
เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาชุมชน
ศึกษา 300
ความรูทั่วไปสําหรับอาชีพครู
2(2-0-4)
Ed 300
Information for Teaching Profession
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของครู ลักษณะของครูที่ดีในสังคมไทย จรรยาบรรณของครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาและระเบียบขอบังคับที่จําเปนสําหรับครู
ศึกษา 400
สันทนาการสําหรับครู
2(2-1-3)
Ed 400
Recreation for Teachers
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความเปนมา ของขอบเขตของสันทนาการ สามารถวิเคราะหและนํามาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกตนเอง โรงเรียนและชุมชน
ศึกษา 401
การศึกษาดวยตนเอง
2(0-4-2)
Ed 401
Independent Study
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห สัมมนาปญหาและกรณีทนี่ าสนใจทางการศึกษา ซึ่งผูเรียนสนใจเปนพิเศษ โดยประมวลเอา
หลักวิชา ความรู ประสบการณ ขอมูล และผลงานวิจยั ในสาขาวิชาเชิงสหวิทยาการมาประกอบ รวมทั้ง
เสนอรูปแบบเพื่อพัฒนาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง
ศึกษา 464
การสอนจุลภาค 1
2(2-1-3)
Ed 464
Microteaching I
คําอธิบายรายวิชา
ใหเขาใจระบบการเรียนการสอน การตั้งจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม ฝกทักษะการสอนบทเรียนสัน้ ๆ และ
สังเกตการสอน

-9ศึกษา 465
การสอนจุลภาค 2
Ed 465
Microteaching II
คําอธิบายรายวิชา
ฝกการแกปญหาในหองเรียนดวยวิธกี ารใชสถานการณจําลอง ฝกสรางชุดการเรียนการสอน

2(2-1-3)

ศึกษา 466
การนิเทศการฝกสอน
2(2-0-4)
Ed 466
Supervision in Student Teaching
คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญของการฝกสอนในฐานะที่เปนประสบการณภาคปฏิบัติในวิชาชีพครู บทบาทของอาจารยนิเทศก
และอาจารยพี่เลี้ยง วิธีสังเกตการสอนอยางมีระบบ การประเมินผลการฝกสอน
ศึกษา 471
ปรัชญาการศึกษาเบื้องตน
2(2-0-4)
Ed 471
Supervision in Student Teaching
คําอธิบายรายวิชา
ความเขาใจเบือ้ งตนเกีย่ วกับปรัชญา และปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษากลุมตาง ๆ แนวคิดเกีย่ วกับ
ปรัชญาการศึกษาไทย
ศึกษา 472
จริยศาสตรศึกษา
2(2-0-4)
Ed 472
Ethics in Education
คําอธิบายรายวิชา
ความเขาใจเกีย่ วกับจริยศาสตร การพิจารณาคาของจริยะ ปญหาจริยธรรมในปจจุบนั และการแกปญ
 หา
จริยศึกษาในโรงเรียนและบทบาทของครูกับการปลูกฝงคุณคาทางจริยะ
อศ 381
หลักการอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
Ind Ed 381 Principles of Vocational Education
คําอธิบายรายวิชา
ปรัชญา ความหมายและวัตถุประสงคของการอาชีวศึกษา ความสัมพันธระหวางอาชีวศึกษากับเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมศิลป ความเปนมาของการอาชีวศึกษา การจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ประเภทของโรงเรียน
อาชีวศึกษา โรงเรียนมัธยมแบบประสม บทบาทของวิชาอุตสาหกรรมศิลปในโรงเรียนมัธยมศึกษาปจจุบัน

