คําอธิบายรายวิชากลุมวิชาชีพครู
๑. วิชาชีพครูบังคับ
๕๐๐๒๕๐๑ ปรัชญาการศึกษา
๓(๓–๐–๖)
Educational Philosophy
การศึ ก ษาและวิเคราะหปรั ช ญาการศึ ก ษาตะวั นตกและตะวั น ออก เนนพุ ทธปรัช ญาและปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ป"ญหาและแนวโนมทางการศึกษา และแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่เนนกระบวนการเรียนรูเพื่อ
ความงอกงามตลอดชีวิต ประยุกตแนวคิดทางปรัชญาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป.น
คนไทยที่สมบูรณ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม แหล3งความรู ภูมิป"ญญาลักษณะวิถีชีวิตของทองถิ่นเพื่อนํามาประยุกตใชในการกําหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
Study and analyze the western and eastern philosophy emphasized on the Buddhism and sufficiency
economics philosophy, educational problems and trends, and the concept of the educational reform focused on the
learning process for lifelong growth; apply the philosophical concept for the school development and the education for
sustainable development, complete Thai humanity; establish the body knowledge caused from the management of
environments, societies, thoughts, beliefs, customs, cultures, knowledge sources, wisdom, local ways of life
characteristics for applying in the regulation of the educational management guidelines appropriate for local conditions.

๕๐๐๒๕๐๒

ความเป6นครูวิชาชีพ
๓(๓–๐–๖)
Professional Teachers
ความสําคัญของวิชาชีพครู สภาพงานครู บทบาทหนาที่ ภาระงานของครู คุณลักษณะของครูที่ดี และ
มาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝ"งจิตวิญญาณความเป.นครูตามหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมจริยธรรม
ของวิ ช าชี พครู จรรยาบรรณของวิ ช าชี พครู รอบรู ในเนื้ อหาวิ ช าที่ สอนและกลยุ ทธการสอน สอนการคิ ดวิ เคราะห
สังเคราะหและการสรางสรรคสิ่งใหม3 ๆ แสวงหาและเลือกใชขอมูลข3าวสารความรูที่ทันต3อการเปลี่ยนแปลง การสราง
ปฏิสัมพันธระหว3างครูกับผูเรียนที่ส3งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการ
ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอย3างต3อเนื่อง การปฏิบัติตนเป.นแบบอย3างที่ดีของ
สังคมและมีจิตสาธารณะ เสียสละ
Significance of teacher professional, teacher’s task conditions, roles and duties, good teacher’s
characteristics, teacher professional standards, the establishment of being teacher’s spirits as the good governance and
the honesty, integrity, ethics of teacher professional, code of conduct of teacher professional, mastering in teaching
course contents and teaching strategies, teaching analytical and synthetic thinking and creating new things, seeking and
selecting to use the knowledge information in time of changes, the creation of the interaction between teachers and
learners promoting learners’ potentials, the laws concerning teachers and teacher professional, the knowledge
management in teacher professional, the continual construction of advancement and development in teacher
professional, self-conducts of good models for societies, and having public mind and sacrifice.

๕๐๐๒๕๐๓

ภาษาและวัฒนธรรม
๓(๒–๒– ๕)
Language and Culture
ศึกษาความสําคัญของการใชภาษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ศึกษาและ
ฝ[กทักษะการฟ"ง พูด อ3าน และเขียนภาษาไทยและภาษาต3างประเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อความหมายไดอย3าง
ถูกตอง ใชสํานวนภาษาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล สามารถใชทักษะการฟ"ง พูด อ3าน และ
เขียนภาษาไทยและภาษาต3างประเทศสื่อสารกับผูอื่นไดอย3างถูกตองเพื่อการอยู3ร3วมกันอย3างสันติ
The study of the important of language usage relevant to Thai and global culture, also study
and practice listening, speaking, reading, and writing skill of Thai and foreign language in order to communicate
and convey the meaning correctly. As well using the language idiom appropriate to Thai and global culture as
be able to use listening, speaking, reading and writing skill in Thai and foreign language to communicate others
accurately to peaceful living.

๕๐๐๒๕๐๔

จิตวิทยาสําหรับครู
๓(๒–๒–๕)
Psychology for Teacher
จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา เพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน การช3วยเหลือ
ผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพ การส3งเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียนเพื่อส3งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
Fundamental psychology concerning with human nature and development, educational
psychology, guidance psychology and counseling, the application of the psychological concepts, principles and
theories for learning promotion and support appropriate for the needs, interests, learning styles and the
development as learners’ ages; the practices of guidance and counseling processes to assist learners for living with
better lives and support learners’ full learning latency.

๕๐๐๒๕๐๕

การพัฒนาหลักสูตร
๓(๒–๒–๕)
Curriculum Development
หลั ก การและแนวคิ ด ในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร รู ป แบบหลั ก สู ต ร การออกแบบ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดกลุ3มสาระ การวิเคราะห การจัดทําหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตร ป"ญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
Principles and concepts in the curriculum management, theory, model and designs of curriculum;
the development of school curriculum, curriculum process development, Basic Education Core Curriculum,
standards and indicators of learning areas; the curriculum analysis, management, assessment and taking the
assessment outcomes for developing the curriculum, problems and trends in the curriculum development.

๕๐๐๒๕๐๖

การจัดการเรียนรูMและการจัดการชั้นเรียน
๓(๒–๒–๕)
Learning and Classroom Management
ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสําคัญ ประเภท รูปแบบ
และทักษะการจัดการเรียนรู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดกิจกรรมส3งเสริมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเป.นสําคัญเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและแกป"ญหาได การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียน
รวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา การจัดสภาพแวดลอม แหล3งเรียนรูและบรรยากาศ
ในชั้นเรียน ฝ[กทักษะการจัดการเรียนรู ฝ[กเขียนแผนการจัดการเรียนรู ทดลองการจัดการเรียนรูในสถานการณจริง
และนําไปสู3การปฏิบัติ
Study and discuss on the principles, concepts, theories, definitions, categories, models and
learning management skills, practical guidelines in learning management plans, management of learning
promotion activities focused on the learner-center for encouraging learners enabling to think critically, think
creatively and solve problems, the management of environments, classroom management, learning sources
and atmosphere in classrooms; the practices of learning management skill, learning management writing, the
learning management experiment in authentic situations, and taking for practices.

๕๐๐๒๕๐๗

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๓(๒–๒–๕)
Educational Innovation and Information Technology
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบ การประยุกตใช และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูและเพื่อการสื่อสาร ปฏิบัติ ออกแบบ ผลิตสื่อนําไปใชประเมินสรางระบบสารสนเทศโดยใช
ฐานความรูที่ชุมชนมีอยู3ใหรูจักการเลือกสรรความรูและขอมูลข3าวสารจากแหล3งต3าง ๆ ศึกษาแหล3งการเรียนรูและ
เครือข3ายการเรียนรู เพื่อสามารถแสวงหาแหล3งเรียนรูที่หลากหลายในการส3งเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
Principles, concepts, designing theories, implementation and the assessment of media,
innovation, information technology for learning and communication, performance, design and production of
media for assessment; the construction of the information system using the knowledge base on the
communities to be able to select the knowledge and information from different sources; study the learning
sources and learning networks enabling to seek various learning sources to promote suitable and efficient
learners’ learning.

๕๐๐๒๕๐๘

การวัดและการประเมินผลการเรียนรูM
๓(๒–๒–๕)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เทคนิคการวัดและ
การประเมินผลการศึกษา การสราง การใชเครื่องมือวัดมือและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมินจากแฟdมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย3อยและแบบรวม พรอมทั้งฝ[กปฏิบัติการวัด
และประเมินผล สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน ปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร
Principles, concepts and practical guidelines in the learners’ learning measurement and
evaluation, measurement and evaluation techniques; the construction of measurement and evaluation
instruments, authentic assessments, assessment from portfolios, performance assessment, formative and
summative evaluation, and the practices of measurement and evaluation.

๕๐๐๒๕๐๙

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูM
๓(๒–๒–๕)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในรูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเบื้องตน
เพื่อการวิจัย การวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน การฝ[กปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การคนควาศึกษางานวิจัย
และนําผลการวิจัยไปใชในพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
Principles, concepts and practical guidelines in research, research designs, research process,
fundamental statistics for research, planning in classroom research, the practices in research conducts, research
report presentation, the study on research and taking the research results into the development of learning and
instruction and learners.

๕๐๐๒๕๑๐

การประกันคุณภาพการศึกษา
๓(๒–๒–๕)
Quality Assurance in Education
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคุณภาพการศึกษา ความหมาย ความสําคัญ จุดมุ3งหมาย
และหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ความเป.นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา องคกรสถาบัน
ดานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การศึกษาในสถานศึกษาระดับต3าง ๆ และมาตรฐาน ตัวชี้วัดคุณภาพ
การศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอย3างต3อเนื่อง
Principles, concepts and practical guidelines in the educational quality assurance management,
the objectives and principles in educational quality assurance, institutional organizations in the quality
assessment and educational standards, the education in different educational institutions; standards, indicators
of educational quality, and activities management in learning quality assessment.

๕๐๐๒๕๑๑

ฝ]กปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ๑
๒(๙๐)
Teaching Practice 1
การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการฝ[กประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา การทดลองสอนใน
สถานการณจําลองและสถานการณจริง การออกแบบทดสอบ ขอสอบและเครื่องมือวั ดผลชนิด ต3าง ๆ การสอบ
ภาคปฏิ บั ติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตั ด สิ น ผลการเรี ย นการปฏิ บั ติ การสอน และการวั ด และ
ประเมินผลผูเรียน การศึกษาและฝ[กปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ งานในหนาที่
ครูผูสอน งานในหนาที่ครูประจําชั้น พฤติกรรมการจัดการเรียนรู การวิเคราะหลักษณะความแตกต3างและพฤติกรรม
ของผูเรียนงานบริหารและการบริการของโรงเรียน การสอนวิชาเอก การฝ[กเป.นผูช3วยครูดานการจัดการเรียนรูหรือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู งานธุรการชั้นเรียน การจัดทําโครงงานทางวิชาการโดยเขาไปมีส3วนร3วมในสถานศึกษาไม3
นอยกว3า ๒ สัปดาห โดยเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา ตลอดจนการดําเนินการวิจัยเพื่อแกป"ญหา
ผูเรียน
Integration of all knowledge for using in the professional practice in schools, teaching
experiment in simulations and real situationsม designing testing, tests and different measurement instruments,
performance testing, test checking, scoring and learning outcome decisionม teaching practicum and
measurement and evaluation of learners, the study and practice in planning the study of learners with the
observation, interview for teachers’duties, class-advisor teachers’ tasks, learning management behaviors,
analyzing the different characteristics and behaviors of learners, administrative tasks and school services,
teaching major subjects, training for the teacher-assistant in learning management or learning management
support, classroom business affairs, the management of academic project work with the participation in schools
at least 2 weeks by collecting data and the presenting the study results, together with the operation of
research for solving learners’ problems.

๕๐๐๒๕๑๒

ฝ]กปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ๒
๒(๙๐)
Teaching Practice 2
การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการฝ[กประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาโดยเขาไปมีส3วน
ร3วมในการฝ[กปฏิบัติการในการวางแผนการศึกษาผูเรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ วิเคราะหความแตกต3างของผูเรียน
การรวบรวมขอมู ล และนํา เสนอผลการศึ กษา การทดลองสอนในสถานการณจํ า ลองและสถานการณจริง การ
ออกแบบทดสอบ ขอสอบและเครื่องมือวัดผลชนิดต3าง ๆ การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและ
การตั ด สิ น ผลการเรี ย น การปฏิ บั ติ ก ารสอน และการวั ด และประเมิ น ผลผู เรี ย น ศึ ก ษางานในหนาที่ ค รู ผู สอน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู มีส3วนร3วมกับสถานศึกษาในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชฝ[ก
การจัดทําแผนการเรียนรูร3วมกับสถานศึกษา ฝ[กปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูไม3นอย
กว3า ๒ สัปดาห และสามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ ตลอดจนการดําเนินการวิจัยเพื่อแกป"ญหาผูเรียน

Integration of all knowledge for using in the professional practice in schools with the
participation in performance training in planning to study learners using the observation, interview, analysis of
different characteristics of learners, collecting data and presenting the study results, teaching experiment in
simulations and real situations, testing designs, tests and different measureable instruments, performance
testing, test checking, scoring and learning outcome decision, teaching practicum with measurement and
evaluation of learners, the study of teachers’ duty tasks, learning management behaviors, participating in
schools for development, improving the curriculum and implementation, training for the management of
learning plans in cooperation with schools, operational practices in learning management activities at least 2
weeks and enabling to manage the academic project work together with the operation of research for solving
learners’ problems.

๒. วิชาชีพครูเลือก
๕๐๐๒๖๐๑ การศึกษาพิเศษ
๓(๒-๒-๕)
Special Education
แนวคิด ปรัชญา หลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ กฎหมายและองคกร และ/หรือ หน3วยงานที่
เกี่ ยวของกั บ การจั ดการศึ ก ษาพิ เศษในประเทศไทยและต3 า งประเทศ ลั ก ษณะของความตองการพิ เศษ และความ
ช3วยเหลือของคนพิการแต3ละประเภท และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ
Concepts, philosophy, principles related to extra- education, law and organizations and/or
institutes related to extra-education management in Thailand and overseas, characteristics of extra needs and
assistance of disabled in each type, and the innovation related to extra-education management.

๕๐๐๒๖๐๒

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๓(๒–๒–๕)
Student Caring System
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียน เรียนรูสภาพป"จจุบัน ป"ญหาและแนวทาง
รวมไปถึงความเป.นมาและหลักการของระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียน การรูจักคัดกรองการส3งเสริมและพัฒนา การ
ปdองกันและการส3งต3อนักเรียน ธรรมชาติของนักเรียน หลักจิตวิทยาในการเรียนรูป"ญหาและหาแนวทางในการดูแล
ช3วยเหลือนักเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียน ป"จจัยที่ส3งผลต3อความสําเร็จของระบบ
ดูแลผูเรียน
Principles, concepts in students caring system, learning for current conditions, problems and
guidelines, as well as the history and principles of student caring system, knowing how to select, promote and
develop, prevent and refer students; nature of students, psychological principles for learning in problems and
seeking the guidelines for caring students, and the management of students caring system; factors affecting to
success of the student caring system.

๕๐๐๒๖๐๓

นวัตกรรมหลักสูตรและการสอนสมัยใหม
๓(๒–๒–๕)
Curriculum Innovation and Modern Teaching
การจัดและออกแบบระบบพฤติกรรม เทคนิควิธีการ การสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอม การจัดการ
เรียนการสอนและการประเมิ นเทคโนโลยี เพื่ อการศึกษา การผลิต การใช การพัฒนาสื่ อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูได ตามความตองการของผูเรียนในทุกเวลาและสถานที่
เพื่อแกป"ญหาและพัฒนาการศึกษาใหกาวหนาไปอย3างมีประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรูอย3างต3อเนื่องตลอดชีวิต
Management and design of behavior system, technical methods, communication, surroundings
management, learning and teaching management and evaluation; educational technology, production, utilization of
mass media development, information technology and telecommunication for causing learning process in
accordance with learners’ needs all the time and places for solving problems and educational development into
the progress effectively for continually life-long learning.

๕๐๐๒๖๐๔

การศึกษาทางเลือก
๓(๒–๒–๕)
Alternative Education
แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาทางเลือก วิเคราะหเปรียบเทียบการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและบริการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห3งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ วิเคราะหป"ญหาและอุปสรรคของการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
แนวโนมของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเป.นมนุษยที่สมบูรณทั้งดานสติป"ญญาและจิตใจ
Concept of life-long learning, alternative education, the contrastive analysis of formal and nonformal education, informal education, the administration and services of non-formal education, the informal education
as the National Education Act, 1999 A.D.; analysis of problems and obstacles of non-formal and informal education,
and trends of alternative education in Thailand for learner development so as to be the complete human both in
intelligence and mind.

๕๐๐๒๖๐๕

กิจกรรมพัฒนาผูMเรียน
๓(๒–๒–๕)
Learner Development Activities
สาระสําคัญของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประเภท วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียนพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย3างรอบดานเพื่อความเป.นมนุษยที่สมบูรณทั้งร3างกาย ป"ญญา อารมณ และสังคม
เสริมสรางใหเป.นผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีวินัย ปลูกฝ"งสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการ
ตนเองไดและอยู3ร3วมกับผูอื่นอย3างมีความสุข
Main points of learner development activities, types, methods of learner development activities
for learners to self-develop potentially and develop wholly for being humans with the physical, intellectual,
emotional and social completeness; reinforcing to have morals, ethics, discipline, establishing the consciousness for
conducting social benefits enabling to self-manage and living together with others happily.

๕๐๐๒๖๐๖

การประเมินตามสภาพจริง
๓(๒–๒–๕)
Authentic Assessment
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติ จุดมุ3งหมายของการประเมินตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือวัด
การประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
Roles, significance, nature, the objectives of authentic assessment, the construction
assessment instruments for authentic learning and teaching, and assessing instrument quality.

of the

๕๐๐๒๖๐๗

สถิติการศึกษาเบื้องตMน
๓(๒–๒–๕)
Introduction to Educational Statistics
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน3าจะเป.นและการแจกแจงความน3าจะ
เป.น การแจกแจงปกติ สถิติเชิงอางอิง การประมาณค3า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค3าเฉลี่ยของกลุ3ม
ตัวอย3างหนึ่งกลุ3ม สองกลุ3ม และมากกว3าสองกลุ3ม โดยเนนทักษะการเลือกใชสถิติวิเคราะหไดเหมาะสมกับป"ญหาวิจัย
ฝ[กปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหค3าสถิติต3าง ๆ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการ
วิเคราะหไดถูกตองชัดเจน
Study the basic knowledge of statistics, descriptive statistics, probability and distributive
probability, normal distribution, inferential statistics, estimation, the hypothesis testing in statistics of one-group,
two-group and more than two-group mean testing, emphasizing the statistics selective skills appropriate for
research problems; practice in using statistic package-software program in analyzing different statistics values; be
able to interpret, conclude and report the results correctly and obviously.

๕๐๐๒๖๐๘

การวิเคราะหeและประเมินโครงการ
๓(๒–๒–๕)
Project Analysis and Project Evaluation
องคประกอบที่สําคัญของโครงการ การเขียนโครงการ วงจรการวางแผนโครงการ การวิเคราะห
ความเป.นไปไดของโครงการ รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุมการติดตามงานและ
โครงการ
Important components of projects, writing projects, project planning cycles, the analysis of project
possibility, project models and processes, control technique, follow-ups of projects.

๕๐๐๒๖๐๙

การใหMคําปรึกษาแบบกลุม
๓(๒–๒–๕)
Group Counseling
ความหมาย ความสําคัญ และจุดมุ3งหมายของการใหคําปรึกษาแบบกลุ3ม หลักการและทฤษฎีการ
ใหคําปรึกษาแบบกลุ3ม จรรยาบรรณของการใหคําปรึกษาแบบกลุ3ม เทคนิคการใหคําปรึกษาแบบกลุ3ม เนนการ
พัฒนาแนวคิด เจตคติ และทักษะการเป.นผูนํากลุ3ม ฝ[กทักษะการใหคําปรึกษาแบบกลุ3ม โดยเฉพาะอย3างยิ่งการเป.น
ผูนํากลุ3มที่มีประสิทธิภาพ
Definitions, significance, and objectives of group counseling, principles and theories of group
counseling, ethical issues in group counseling, techniques of group counseling emphasized on the concept,
attitude, and skill development in group leaders, practice how to conduct group counseling, particularly to
perform skills as an effective group leader.

๕๐๐๒๖๑๐

จิตวิทยาเด็กที่มีความตMองการพิเศษ
๓(๒–๒–๕)
Psychology of Children with Special needs
ความหมาย ประเภทและสาเหตุของเด็กที่มีความตองการพิเศษ การวินิจฉัยป"ญหาทางการศึกษา
และจิตวิทยา รวมทั้งป"จจัยที่ส3งผลต3อการปรับตัวของเด็กที่มีความตองการพิเศษ การพัฒนาและการปรับสาระใน
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการช3วยเหลือ ส3งเสริม และการจัดการป"ญหา
พฤติกรรมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
Definition, types and etiology of special need children, the diagnosis in educational and
psychological problems and factors affecting on special need children’s adaptation, development and
adjustment of curriculum contents, instructional activities and educational assessment for children with special
needs as well as helping, promoting and coping with special need children problems.

๕๐๐๒๖๑๑

เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Communication Technology for Education
การทํางานของระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การทํางานของอินเตอรเน็ต การใชงานอินเตอรเน็ต
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ระบบสารนิเทศเวิลดไวดเว็บ การประชุมทางไกล การใชอินเตอรเน็ตเพื่อพัฒนาและคนควา
ทางการศึกษา ปฏิบัติการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และฝ[กรับส3งไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
Working system of communication technology, working of the Internet, using of the Internet,
electronic mail, word information system, world wide web, teleconference, using the Internet for educational
development and searching, practicum of searching the information from the Internet and practices of sending
and receiving an e-mail.

๕๐๐๒๖๑๒

การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ
วิธีการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ ปฏิบัติการออกแบบ สรางและนําเสนอ
ผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอและการเผยแพร3
Definitions, importance of the multi-media computer and computer programs for
presentations, methods of the multi-media-computer and computer programs for presentations, the practicum
of designs and the work presentations with the computer programs for presentations and distribution.

๕๐๐๒๖๑๓

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
๓(๒-๒-๕)
Education and Community Development
ความหมายของการพัฒนาชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป.น
ศูนยกลางการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียนชุมชนการประสานประโยชนกับทุก
ฝvายที่เกี่ยวของในการพัฒนา ความร3วมมือและสํารวจป"ญหาชุมชนจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน การ
ประเมินผลการพัฒนาชุมชน
Definitions of the development, community and community characteristics, community
development principles, the school arrangement for community development center, community
development planning, and hygiene in community schools, the beneficial coordination with every department
related to the development, the coordination and social survey, organize the projects and the activities to
develop the communities, assessing the result of the communities’ development.

๕๐๐๒๖๑๔

ทักษะและเทคนิคการสอน
๓(๒-๒-๕)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบข3ายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเขาสู3บทเรียน
การเราความสนใจ การตั้งคําถาม การใชสื่อการเรียนการสอน การเล3าเรื่อง การเสริมแรง การใชกิริยาท3าทางและ
วาจา การใชกระดานดํา การอธิบาย การยกตัวอย3างและสรุปบทเรียน การสอนกลุ3มใหญ3 การสอนกลุ3มย3อย การสอน
รายบุคคล การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด และการ
จัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเป.นสําคัญ ฯลฯ
Definitions, scopes and importance of teaching skills and techniques, the skills of
leading to lessons and eliciting interests, making questions, using learning and teaching materials,
storytelling, reinforcement, using manners and speeches, using blackboards, explaining, exemplifying, and
summarizing of lessons, teaching large groups, small groups, individuals, using songs for learning and teaching,
simulations, teaching techniques of thinking process, and learning management of learner-center, etc.

๕๐๐๒๖๑๕

การจัดการแหลงเรียนรูMในชุมชน
๓(๒-๒-๕)
Community Resource Center Management
ความหมาย ความเป.นมา จุดมุ3งหมาย ประเภทของแหล3งเรียนรู กระบวนการจัดการแหล3งเรียนรูใน
ชุมชน การนําแหล3งเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนรู การศึกษาและสํารวจแหล3งเรียนรูในชุมชน และการฝ[กปฏิบัตินํา
แหล3งเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนรู
Definitions, backgrounds, objectives, types of learning sources, the process of learning
management in communities, utilizing of learning sources to implement in learning management, the education
and survey of learning management in communities and the practicum of bringing learning sources to
implement learning management.

๕๐๐๒๖๑๖

การพัฒนาทักษะการคิด
๓(๒-๒-๕)
Thinking Skill Development
ความหมายและความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐาน ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติป"ญญา
และการคิดของมนุษย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต3าง ๆ
เช3น การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอย3างมีวิจารณญาณและคิด
ไตร3ตรอง การคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การนําเสนอความคิด
และแผนผังความคิด การส3งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด
Definitions and importance of the basic thinking skills, cognitive development
knowledge and human’s thinking, concepts, theories and principles in thinking skill development, different
models of thinking skills, such as the deductive and inductive, analysis, synthesis, critical and meditative,
creative and imaginative thinking, thinking as scientific process, the presentation of ideas and mind mapping,
promotion and development of thinking skill, design and planning of learning management for developing
thinking skill, instruments and evaluation of thinking skill.

๕๐๐๒๖๑๗

การนิเทศการสอน
๓(๒-๒-๕)
Instructional Supervision
จุดมุ3งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศการสอน เครื่องมือที่ใชในการ
นิเทศการสอน การประเมินผลการนิเทศการสอน การประสานงานระหว3างผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน ป"ญหา
เกี่ยวกับการนิเทศการสอนในป"จจุบัน และแนวโนมการนิเทศการสอน
Objectives, principles and process of supervision, models of teaching supervision, instruments
used for supervision, evaluation of supervisory outcomes, coordination among who concerning teaching
supervision, problems on current teaching supervision and trends in teaching supervision.

๕๐๐๒๖๑๘

การออกแบบระบบการเรียนการสอน
๓(๒-๒-๕)
Instructional System Design
ศึกษาการออกแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ลักษณะวิธีสอน หลักสูตรการสอนที่เหมาะสม
ต3อการสอนคอมพิวเตอรในลักษณะต3าง ๆ รวมถึงการจัดการหลักสูตรคอมพิวเตอร
Study the design for teaching computers, teaching style, teaching the computer to teach in
different ways, including managing computer courses.

๓. วิชาประสบการณeวิชาชีพครู
๕๐๐๒๗๐๑ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
๖(๐-๑๘-๖)
Teaching Internship I
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามระดับชั้นและสาระที่ตนศึกษาอย3างนอย ๑ ระดับชั้น ๑
สาระการเรียนรู โดยจัดการเรียนรูร3วมกับเพื่อนร3วมทีม ครูผูเชี่ยวชาญ และอาจารยที่ปรึกษาในลักษณะของการร3วม
คิด ร3วมทํา ร3วมแกป"ญหาและร3วมประเมิน จัดทําแผนการเรียนรูตลอดภาคเรียน และนําแผนไปปฏิบัติ ออกแบบการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน การวัดและประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน โดยใชเวลาปฏิบัติการ
สอนไม3เกินครึ่งหนึ่งของครูประจําการ และใชเวลาเพื่อเตรียมการจัดการเรียนรูอย3างนอย ๒ เท3าของเวลาปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนร3วมกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย3างนอย ๑ โครงการ บันทึกผลการเรียนรูของ
ผูเรียนและป"ญหาของผูเรียนอย3างเป.นระบบ นําผลมาวิเคราะหจุดอ3อนและจุดแข็งมากําหนดประเด็นที่ตองการ
พัฒนาอย3างนอย ๑ เรื่อง/ทักษะ เพื่อวางแผนดําเนินการพัฒนาและรายงานผลการฝ[กอย3างเป.นระบบ ประเมิน
ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน และการนําเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนที่ไดดําเนินการ บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานครูดานต3าง ๆ ในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงการแกไขป"ญหา การพัฒนางานการประเมินผลการเรียนรูของ
ตนเองอย3างสม่ําเสมอ และนําเสนอประสบการณเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุ3มเป.นระยะ ๆ อย3างต3อเนื่อง ตลอดจน
การปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
Teaching practices in schools in any class levels and learning area studied at least 1 class in 1
learning area by the learning management with teamwork, expertise teachers and supervisory teacher in terms
of cooperation in thinking, doing and solving problems and taking the plans for acting, learning design
appropriate for learners’ ages, measurement and evaluation, and utilizing the outcomes for the learner
development with the teaching time in not over than the half of in-service teachers’ tasks, the time spending
for preparing learning management at least 2 times of working performance time; managing learner
development activities together with teachers and personnel staff in schools at least 1 project, evaluation,
improvement and research for learner development, and the research presentation for learner development
investigated, reporting of learning outcomes and problems systematically, taking the outcomes to analyze the
weak and strong points for the needs to develop for 1 title/skill to plan the development performance,
developing one’s own works of learning evaluation continually; and present experiences to exchange in
learning groups constantly as well as any other tasks assigned.

๕๐๐๒๗๐๒

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
๖(๐-๑๘-๖)
Teaching Internship II
การฝ[กปฏิบัติหนาที่ครูโดยแสดงพฤติกรรมและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการสอนไดอย3างดี แกป"ญหา
และพัฒนางานการจัดการเรียนรูไดอย3างมืออาชีพ นําเสนอผลการปฏิบัติการสอนและการพัฒนาคุณภาพการสอน
ของตนไดอย3างเป.นระบบ การวัดและประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานครูและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการสอนโดยใชเวลาปฏิบัติการสอนไม3เกินครึ่งหนึ่งของครูประจําการ และใชเวลาเพื่อเตรียมการ
จัดการเรียนรูอย3างนอย ๒ เท3าของเวลาปฏิบัติงานสอน นําป"ญหาการเรียนรูของผูเรียนจากภาคเรียนที่แลวมา
วางแผนและดําเนินการแกไขอย3างเป.นระบบในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน ประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน และการนําเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนที่ไดดําเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
คุณภาพการสอนของตนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุ3มและมีการเผยแพร3สู3ประชาคมวิชาชีพครู ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
Practices in teacher’s duties to act the behaviors and special skills in teaching well, to solve
problems and develop the tasks in learning management professionally, to present the outcomes from
teaching performance and develop ones’ own teaching quality systematically, measurement and evaluation,
and to utilize the outcomes for learner development, to act in teacher’s work and develop teaching
performance quality spending the time of teaching performance in not over than in-services’ tasks, and to
spend the time to prepare learning management in at least 2 times of teaching performance time, take the
problems on learners’ learning from the previous semester to plan and conduct to solve systematically in the
classroom research model, evaluation, improvement and research for learner development, and the research
presentation for learner development investigated, to report the working performance outcomes, and develop
one’s own teaching quality within the group learning exchanges, and distribute to teacher professional
community together with any other tasks assigned.

การพัฒนาผลการเรียนรูMในแตละดMาน มาตรฐานการเรียนรูMของหมวดวิชาชีพเฉพาะดMาน
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ การเรียนรูMดMานคุณธรรม จริยธรรม
๑) แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมดานคุ ณธรรมจริย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
มีคุณธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยื น มีความกลาหาญทางจริ ยธรรม มีความเขาใจผูอื่ น เขาใจโลก
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป.นแบบอย3างที่ดี
๒) สามารถจัดการและคิดแกป"ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ โดยใชดุลยพินิจทางค3านิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมส3วนรวม
๑.๒ กลยุทธeการสอนที่ใชMพัฒนาการเรียนรูMดMานคุณธรรม จริยธรรม
๑) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาอภิปรายกลุ3ม (Group Discussion) เกี่ยวกับสถานการณ
ต3 าง ๆ และประสบการณที่ นั กศึ ก ษาไดเผชิ ญ ในการดํ ารงชี วิ ตและการประกอบวิ ช าชี พครู โดยเนนให
นักศึกษาวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองของผูอื่นในสถานการณเหล3านั้น หรืออภิปรายเกี่ยวกับ
ความขัดแยงทางความคิดเพื่อใหเห็นค3านิยมของตนเองไดชัดเจนขึ้น
๒) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอน
ในแต3 ล ะรายวิ ช าตามหลัก สู ต ร และจั ด เป. นกิ จ กรรมเสริ มหลัก สู ตรโดยปลู กฝ" ง ใหนั ก ศึ กษาตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพครูตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูซึ่งดําเนินการโดยจัดใหมีการประเมินทุกภาคการศึกษา โดยใชการสังเกตพฤติกรรมระหว3างทํากิจกรรม
ที่กําหนด มีสมุดบันทึกความดีและมีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหเป.นส3วนหนึ่งของ
คะแนนความประพฤติของนักศึกษา
๓) เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อปลูกฝ"งใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแต3งกายที่เป.นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ3ม ใหรูบทบาทและหนาที่ของการเป.นผูนํากลุ3มและการเป.นสมาชิกกลุ3ม
มีความซื่อสัตยโดยตองไม3กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เป.นตน
๔) ส3งเสริมใหนักศึกษาเขาร3วมกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟ~•อเผื่อแผ3
ผ3านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช3น กิจกรรมค3ายอาสา กิจกรรมพี่สอนนอง กิจกรรมชมรม เพื่อบูรณาการ
ความรูพื้นฐานกับคุณธรรม จริยธรรม และภูมิป"ญญาทองถิ่น
๕) อาจารยผูสอนตองเป.นแบบอย3างที่ดีในการมีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ กลยุทธeการประเมินผลการเรียนรูMดMานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินจากความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ3ม (Group Discussion) เกี่ยวกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพและสถานการณต3าง ๆ และประสบการณที่นักศึกษาไดผลสะทอน
พฤติกรรมของนักศึกษาขณะที่มีการอภิปรายกลุ3ม

๒) ประเมินความตรงต3อเวลาของนักศึกษาจากการเขาชั้นเรียน การส3งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และเขาร3วมกิจกรรม
๓) ประเมินจากสภาพจริงในดานของความมีจิตวิญญาณของความเป.นครูในขณะที่
ฝ[กประสบการณวิชาชีพครู
๔) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขาร3วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
๕) ประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานและการสอบ
๖) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๗) วัดและประเมินจากผลการเขาร3วมกิจกรรมศึกษาเสริมความเป.นครูเป.นรายป‚
ตลอดหลักสูตร
๒. ความรูM
๒.๑ ผลการเรียนรูMดMานความรูM
๑) มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย3างกวางขวาง
ลึกซึ้ง และเป.นระบบ
๒) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอย3างบูรณาการ
ทั้งการบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหล3งความเป.นจริง
๓) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะหนาในสาขาวิชาที่จะสอนอย3าง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต3อยอดความรู
๔) มี ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห สั งเคราะห และประเมิน ค3า องคความรู
และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย3างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ กลยุทธeการสอนที่ใชMพัฒนาการเรียนรูMดMานความรูM
๑) จั ด การเรี ยนการสอนโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาหรื อขอมูล ใหม3 กั บความรู และ
ประสบการณเดิมของนักศึกษาโดยใชวิธีการสอนในหลากหลายรูปแบบ
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรูผ3านแหล3งเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน ดวยการเชิญ
วิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญสาขาต3าง ๆ มาถ3ายทอดความรูและประสบการณในหองเรียน หรือจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากแหล3งเรียนรูในชุมชน ตลอดจนฝ[กปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
สภาพแวดลอมจริง
๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูผ3านกระบวนการวิจัย โดยใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา
ขอมูลโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
๔) การเรียนรูแบบร3วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมิน
ค3าองคความรูในสถานการณโลกแห3งความเป.นจริง
๕) การเขาร3วมกิจกรรมเสริมความเป.นครู เป.นรายป‚ตลอดหลักสูตร

๒.๓ กลยุทธeการประเมินผลการเรียนรูMดMานความรูM
๑) ประเมินจากการทดสอบย3อย สอบกลางภาคและ/หรือสอบปลายภาคเรียน
๒) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
๓) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา/โครงการวิจัย
๔) ประเมินจากการฝ[กประสบการณวิชาชีพครู
๕) ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
๖) ประเมินจากการทําแฟdมสะสมงาน/บันทึกการเรียนรู
๗) ประเมินจากผลการเขาร3วมกิจกรรมเสริมความเป.นครูเป.นรายป‚ตลอดหลักสูตร
๘) ประเมินตามสภาพจริง
๓. ทักษะทางปoญญา
๓.๑ ผลการเรียนรูMดMานทักษะทางปoญญา
๑) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล3งขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งวินิจฉัยผูเรียน
แกป"ญหาและทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
๒) สามารถคิดแกป"ญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก
และนําไปสู3การแกไขไดอย3างสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
๓) มีความเป.นผูนําทางป"ญญาในการคิดพัฒนางานและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
อย3างสรางสรรค มี วิสั ยทัศ นและการพัฒ นาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทาง
วิชาชีพอย3างมีนวัตกรรม
๓.๒ กลยุทธeการสอนที่ใชMในการพัฒนาการเรียนรูMดMานทักษะทางปoญญา
๑) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝ[กทักษะการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อย3 า งมี วิ จ ารณญาณ การคิ ด สรางสรรค และการแกป" ญ หา โดยใชการอภิ ป รายกลุ3 ม กรณี ตั ว อย3 า ง
สถานการณจําลอง และการสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง
๒) จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูผ3านประสบการณตรงโดยใหนักศึกษาฝ[กปฏิบัติการสอน
จริงในสถานศึกษาเพื่อเป.นการเรียนรูวิธีการแกป"ญหาในสถานการณจริง
๓) การเรียนรูจากตนแบบ
๔) การเรียนรูโดยใชป"ญหาเป.นฐาน
๕) การวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเชิงปฏิบัติการ
๓.๓ กลยุทธeการประเมินผลการเรียนรูMดMานทักษะทางปoญญา
๑) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช3น ประเมิน
จากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การประเมินจากชิ้นงาน
๒) ประเมินจากบันทึกสะทอนความคิด

๓) ประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๔) ประเมินจากแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ
๕) ประเมินจากการฝ[กประสบการณวิชาชีพครู
๔. ทักษะความสัมพันธeระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรูMดMานทักษะความสัมพันธeระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่นดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
๒) มีความเอาใจใส3 มีส3วนช3วยเหลือและเอื้อต3อการแกป"ญหาความสัมพันธในกลุ3ม
และระหว3างกลุ3มไดอย3างสรางสรรค
๓) มี ค วามสั ม พัน ธที่ ดี กับ ผู เรี ย น เป. น ผู นํ า และผูตามที่ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต3 อ
ส3วนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
๔.๒ กลยุทธeการสอนที่ใชMในการพัฒนาการเรียนรูMดMานทักษะความสัมพันธeระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมใหมี ก ารทํ า งานเป. น กลุ3 ม การทํ า งานที่ ต อง
ประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือการสังเกตจาก
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ฝ[กทักษะการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนในระหว3างการฝ[กประสบการณวิชาชีพ
และฝ[กทักษะการมีปฏิสัมพันธกับผูร3วมงานในบทบาทของผูนําและผูร3วมทีมโดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหว3างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
๑) การทํางานกับผูอื่นไดเป.นอย3างดี
๒) มีความรับผิดชอบต3องานที่ไดรับมอบหมาย
๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเป.น
อย3างดี
๔) มนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร3วมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
๔.๓ กลยุทธeการประเมินผลการเรียนรูMดMานทักษะความสัมพันธeระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑) ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในการ
นําเสนอรายงานกลุ3มในชั้นเรียน
๒) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร3วมกิจกรรมต3าง ๆ และ
ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
๕. ทักษะการวิเคราะหeเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ผลการเรียนรูMดMานทักษะการวิเคราะหeเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชMเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑) มีความไวในการวิเคราะหขอมูลข3าวสารทั้งที่เป.นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นป"ญหาไดอย3างรวดเร็ว
๒) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอย3างสม่ําเสมอและต3อเนื่อง
๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย3างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียนและการ
นําเสนอขอมูลดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ3มผูเรียนที่มีความแตกต3างกัน
๕.๒ กลยุทธeการสอนที่ใชMในการพัฒนาการเรียนรูMดMานทักษะการวิเคราะหeเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดใหนักศึกษาไดฝ[กปฏิบัติการใชสถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัย การใชภาษา
พูด เขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการใหขอมูลปdอนกลับและการใหความช3วยเหลือ
๒) เรียนรูจากประสบการณตรงในชั้นเรียนและหองปฏิบัติการ โดยใชเทคโนโลยีต3าง ๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอรต3าง ๆ การสื่อสาร Onliine และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
๓) เรียนรูผ3านการแกป"ญหา (Problem-based Learning) จากการวิเคราะห
กรณีศึกษา สถานการณจําลอง และการวิจัยในชั้นเรียน
๔) สรางชิ้นงานโดยใชเทคโนโลยีในรูปแบบต3าง ๆ
๕.๓ กลยุทธeการประเมินผลการเรียนรูMดMานทักษะการวิเคราะหeเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอรายงาน หรือทํางานวิจัย โดยใชทฤษฎีหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวของรองรับ
๒) ประเมิ นจากความสามารถในการอธิ บาย และเลือกชาสถิติวิ เคราะหในการ
ทํางานวิจัย
๓) ประเมินจากชิ้นงาน การอภิปราย กรณีศึกษาต3าง ๆ ที่มีการนําเสนอต3อชั้นเรียน
๖. ทักษะการจัดการเรียนรูM
๖.๑ ผลการเรียนรูMดMานทักษะการจัดการเรียนรูM
๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม3เป.นทางการ (Informal) อย3างสรางสรรค
๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอย3างมีนวัตกรรม
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอกที่จะสอนอย3างบูรณาการ
๖.๒ กลยุทธeการสอนที่ใชMพัฒนาการเรียนรูMดMานทักษะการจัดการเรียนรูM
๑) จั ดใหนั กศึกษาไดฝ[กการเขียนแผนการจัดการเรีย นรูและนําแผนการจัดการ
เรียนรูนั้นไปฝ[กปฏิบัติการสอนกับเพื่อนร3วมชั้นเรียน (Peer-teaching)

๒) จั ด ใหนั ก ศึ ก ษาไดสั ง เกตการณสอนของครู ป ระจํ า การในโรงเรี ย น เพื่ อ ให
นักศึกษาไดนําประสบการณมาปรับใชในการวางแผนการสอน
๓) จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยใชการวิจัยเป.นฐาน (Research-based Learning)
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและปรับปรุงการสอนของตนเอง
๖.๓ กลยุทธeการประเมินผลการเรียนรูM ดMานทักษะการจัดการเรียนรูM
๑) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทดลองสอน จากการทําวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน รวมถึงการสอบประมวลความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา
๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง จากการสะทอนความคิดใน
หองเรียนผ3านเครือข3ายสังคม เว็บไซตและจากการสังเกตการณจัดการเรียนรูระหว3างทดลองจัดการเรียน
เรียนรู
๓) ตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู
๔) นิเทศการจัดการเรียนรูและประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู
และคุณลักษณะความเป.นครู
๕) ตรวจประเมินแฟdมสะสมงานและชิ้นงาน

ตารางที่ ๑ : แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูMจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดMาน
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

วิชาชีพครูบังคับ
๕๐๐๒๕๐๑ ปรัชญาการศึกษา
๕๐๐๒๕๐๒ ความเป.นครูวิชาชีพ
๕๐๐๒๕๐๓ ภาษาและวัฒนธรรม
๕๐๐๒๕๐๔ จิตวิทยาสําหรับครู
๕๐๐๒๕๐๕ การพัฒนาหลักสูตร
๕๐๐๒๕๐๖ การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
๕๐๐๒๕๐๗ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๕๐๐๒๕๐๘ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
๕๐๐๒๕๐๙ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
๕๐๐๒๕๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา
๕๐๐๒๕๑๑ ฝ[กปฏิบัติวิชาชีพระหว3างเรียน ๑
๕๐๐๒๕๑๒ ฝ[กปฏิบัติวิชาชีพระหว3างเรียน ๒
วิชาชีพครูเลือก
๕๐๐๒๖๐๑ การศึกษาพิเศษ
๕๐๐๒๖๐๒ ระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียน
๕๐๐๒๖๐๓ นวัตกรรมหลักสูตรและการสอนสมัยใหม3

คุณธรรม
จริยธรรม

๑

๒

๑

๒









ทักษะ
ทางปoญญา

ความรูM









๒

๓























๓

๔

๑














































































๒

ทักษะการ
วิเคราะหeเชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชMเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓

ทักษะ
ความสัมพันธe
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
๓

๑






ทักษะการ
จัดการเรียนรูM

๑

๒

๓























































































































































๑

๒

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓





















































๒

๓















๑





รายวิชา

วิชาชีพครูเลือก (ตอ)
๕๐๐๒๖๐๔ การศึกษาทางเลือก
๕๐๐๒๖๐๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๕๐๐๒๖๐๖ การประเมินตามสภาพจริง
๕๐๐๒๖๐๗ สถิติการศึกษาเบื้องตน
๕๐๐๒๖๐๘ การวิเคราะหและประเมินโครงการ
๕๐๐๒๖๐๙ การใหคําปรึกษาแบบกลุ3ม
๕๐๐๒๖๑๐ จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
๕๐๐๒๖๑๑ เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษา
๕๐๐๒๖๑๒ การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
๕๐๐๒๖๑๓ การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
๕๐๐๒๖๑๔ ทักษะและเทคนิคการสอน
๕๐๐๒๖๑๕ การจัดการแหล3งเรียนรูในชุมชน
๕๐๐๒๖๑๖ การพัฒนาทักษะการคิด
๕๐๐๒๖๑๗ การนิเทศการสอน
๕๐๐๒๖๑๘ การออกแบบระบบการเรียนการสอน
วิชาประสบการณeวิชาชีพครู
๕๐๐๒๗๐๑ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
๕๐๐๒๗๐๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒

คุณธรรม
จริยธรรม

๑

ทักษะ
ทางปoญญา

ความรูM

๒

๑





๓

๔



















๒



ทักษะ
ความสัมพันธe
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๑

๓



๓













































๑

ทักษะการ
จัดการเรียนรูM

๒



๒

ทักษะการ
วิเคราะหeเชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชMเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓





๑







๒

๓









































































































































































































































๑

๒

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓


































































๑






๒

๓

