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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

20505 พืน้ฐานวชิาชพีครู (6 หนว่ยกติ) 

 Foundation of Teaching Profession 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา และบริบททางการศึกษา ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงและการประยกุตใ์ช ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับจติวทิยาพืน้ฐาน จติวทิยาพัฒนาการของมนุษย ์จติวทิยาการศกึษา สามารถ

น ามาใชจั้ดการเรยีนรูแ้กผู่เ้รยีน 

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหค์ุณลักษณะ พัฒนาการ และธรรมชาตขิองผูเ้รยีนในแต่ละชว่งวัย สามารถ

น ามาประยกุตใ์ชใ้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับระบบการจัดการศกึษาของไทยและตา่งประเทศ นโยบายและแผนพัฒนาการศกึษา 

และการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหเ์กีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม

ทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีส่ง่ผลกระทบตอ่การศกึษา และสามารถน าไปใชใ้นการจัดการเรยีน

การสอน 

 6. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู ความเป็นครู และการจัดการความรู ้

เกีย่วกบัวชิาชพีครู 

 7. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยและภาษาตา่งประเทศในการสือ่สารไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์เพือ่

สรา้งความร่วมมอืในการพัฒนาวชิาชพีครู  

 8. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎีการศึกษา แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีการศึกษา การ

เปลีย่นแปลงบรบิทของโลก สงัคม เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม ทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีส่ง่ผล

กระทบต่อการศกึษาและผูเ้รยีนทัง้ในปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคต การประยุกตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพียงใน

การจัดการเรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียน แนวโนม้การจัดการศกึษาของไทย นโยบายและแผนพัฒนาการศกึษา หลักการ 

แนวคดิ แนวปฏบิัตเิกีย่วกับการจัดการคณุภาพการศกึษา การประกันคณุภาพการศกึษา จติวทิยาพืน้ฐาน จติวทิยา

พัฒนาการ จติวทิยาการศกึษา ความส าคญัของวชิาชพีครู พัฒนาการวชิาชพีครู บทบาทหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู 

ความเป็นครู และการจัดการความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีครู สมรรถนะดา้นการใชภ้าษาไทยและภาษาตา่งประเทศเพือ่การ

สือ่สารและสรา้งความร่วมมอืในการพัฒนาวชิาชพี การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสือ่สาร 

20506 การพฒันาหลกัสตูรและสือ่การเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ)

 Curriculum Development and Instructional Media 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความหมาย ความส าคญั ประเภทของหลกัสตูร และรูปแบบของการพัฒนาหลกัสตูร 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการและแนวคดิในการพัฒนาหลักสตูร การวเิคราะหแ์ละออกแบบหลักสตูร 

การประเมนิแลว้น าผลไปใชใ้นการพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษา และหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการน าหลกัสตูรไปใช ้การประเมนิหลกัสตูร 
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 4. เพือ่วเิคราะหแ์ละออกแบบหลักสตูรทีส่มัพันธก์บัสภาพปัญหา ความตอ้งการและความเปลีย่นแปลง

ของสงัคม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงการวชิาการ กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน แนะแนวและบรกิารชว่ยเหลอืนักเรยีน 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชส้ือ่ การผลติและการพัฒนาสือ่ดจิทิลัและเทคโนโลยกีารศกึษา 

 7. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ือ่ ผลติและพัฒนาสือ่ดจิทิลัและเทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่ประยกุตใ์ชจั้ดการเรยีน

การสอนและการท างานรวมทัง้ใชใ้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 8. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการสรา้งและพัฒนานวตักรรมการศกึษาเพือ่พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 9. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งและพัฒนานวตักรรมการศกึษาเพือ่พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนตามระดบัการศกึษา 

และกลุม่สาระการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของหลักสตูร รูปแบบของการพัฒนาหลักสตูร หลักการและแนวคดิใน

การจัดท าหลักสตูร การวเิคราะหห์ลักสตูร การก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีต่อบสนองความตอ้งการของหลักสตูร

และสอดคลอ้งกับพัฒนาการตามวัยและความสนใจของผูเ้รียนรวมทัง้การออกแบบหลักสตูรทีส่ัมพันธ์กับสภาพ

ปัญหาและการเปลีย่นแปลง การน าหลักสูตรไปใช ้การประเมนิหลักสูตรโดยการน าผลการประเมนิไปใชใ้นการ

ปรับปรุงหลักสตูรในระดับหลักสตูรสถานศกึษาและหลักสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน หลักสตูรส าหรับกลุ่มผูเ้รยีนเฉพาะ 

การพัฒนาโครงการวชิาการและกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน จติวทิยาใหค้ าปรกึษา การวเิคราะหแ์ละพัฒนาผูเ้รยีนตาม

ศกัยภาพ การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนปกตแิละผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ คดักรอง และใหก้ารแนะแนวและบรกิาร

ความชว่ยเหลอืผูเ้รียนตามความเหมาะสม รวมทัง้วเิคราะห์ประวัต ิความสนใจ ความถนัด และปัญหาของผูเ้รยีน 

เพื่อสรา้งสมัพันธภาพและวางแผนการใหค้วามชว่ยเหลอื สามารถใชส้ือ่ ผลติและพัฒนาสือ่ดจิทิัลและเทคโนโลยี

การศกึษาเพือ่ประยุกตใ์ชจั้ดการเรยีนการสอนและการท างาน รวมทัง้สามารถรูเ้ท่าทันในการใชส้ือ่และเทคโนโลยี

ดจิทิัลเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนรวมทัง้สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนน าไปใชใ้นการเรยีนรูอ้ย่างปลอดภัยและสามารถสรา้งและ

พัฒนานวตักรรมการศกึษาเพือ่พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนตามระดับการศกึษาและกลุม่สาระการเรยีนรูไ้ดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

20507 วทิยาการการจดัการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ)

 Learning Management Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาการเรียนรู ้ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการ

เรียนการสอน การจัดการเรียนรูแ้บบต่างๆ และการจัดการเรียนรูเ้พื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

และเหมาะสมกับวัย เพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลเุป้าหมายของการเรยีนรูข้องแตล่ะบุคคล และการพัฒนาตน

อยา่งตอ่เนือ่ง 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิสีอน และเทคนคิการสอนทีห่ลากหลาย

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

 3. เพื่อใหส้ามารถออกแบบการเรียนรูแ้ละจัดท าแผนการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคัญ ทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน

เกดิทกัษะในศตวรรษที ่21 

 4. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

 5. เพือ่ใหส้ามารถผลติและเลอืกใชส้ือ่การเรยีนรู ้และนวตักรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกบับทเรยีน 

 6. เพือ่ใหส้ามารถวัดและประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละสามารถน าผลการประเมนิไปพัฒนาการเรยีนการสอน 

 7. เพือ่ใหส้ามารถแนะน าชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและบรหิารจัดการชัน้เรยีน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีนแบบเรยีนรวม 

และรอบรูด้า้นเนื้อหาและวธิีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใชรู้ปแบบการสอน วธิีสอน และเทคนิคการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ การจัดการเรยีนรู ้เพือ่สนองความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคลและเหมาะสมกบัวัยเพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลเุป้าหมายสงูสดุของการเรยีนรูข้องแตล่ะบคุคลและการพัฒนา

ตนอยา่งตอ่เนือ่ง การออกแบบการเรยีนรู ้และการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคัญ ทกัษะทีจ่ าเป็น

ในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทักษะในศตวรรษที ่21 โดยออกแบบเนื้อหาและวธิกีารจัดการเรยีนรู ้

ใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนื้อหาวชิาเชงิลกึและบรูณาการโดยใชบ้รบิทเป็นฐาน ดว้ยกลยุทธวธิสีอนทีห่ลากหลายเหมาะสม

กับเนื้อหาวชิาที่สอน รวมถึงส่งเสริมทักษะการคิดขัน้สูง การคดิแกปั้ญหา การคดิแบบผูป้ระกอบการและการ

สรา้งสรรคน์วัตกรรมของผูเ้รียน ใชก้ลยุทธการสอนและกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รียนสรา้งแรงบันดาลใจเกดิพลัง

เรยีนรูต้ลอดชวีติ การใชแ้ละผลติสือ่การเรียนรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู ้การพัฒนาศูนยก์ารเรียนรูใ้น

สถานศกึษา การปฏบิตักิารสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้การน าผลการประเมนิมา

จัดจ าแนกระดับความรูข้องผูเ้รยีนและพัฒนาการเรยีนการสอน การแนะน าชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและการบรหิารจัดการชัน้เรยีน 

20508 การประเมนิและวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ)

 Evaluation and Research for Instruction Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ และหลักการส าคัญของการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา 

 2. เพื่อใหส้ามารถสรา้งและใชเ้ครื่องมือวัดผลและประเมนิผลความรู ้ความคดิดา้นทักษะและกระบวนการ

พัฒนาการของผูเ้รยีนตามระดบัการศกึษา กลุม่สาระการเรยีนรู ้และดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิผลภาคปฏบิตั ิประเมนิตามสภาพจรงิและประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าผลการประเมนิไปใชป้รับปรุงหลักสตูรการสอนและการเรยีนรู ้

 5. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ และหลักการส าคัญของการวจัิยทางการศกึษา 

 6. เพือ่ใหส้ามารถท าวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

 7. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดปัญหาวจิัยและรายละเอยีดของปัญหาวจิัย 

 8. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการวจิัยการเรยีนการสอน 

 9. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มูลใหส้อดคลอ้งกับปัญหาวจิัย 

 10. เพือ่ใหส้ามารถน าผลการวจัิยไปใชพั้ฒนาการเรยีนการสอน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ หลักการ และวธิีการวัดและประเมินผลทางการศกึษา การสรา้งและใชเ้ครื่องมือวัดผลและ

ประเมนิผลทัง้รายบคุคลและรายกลุม่ ดา้นความรูแ้ละความคดิ ดา้นทักษะและกระบวนการ และดา้นคณุลักษณะอัน

พงึประสงค ์การประเมนิภาคปฏบิัต ิการประเมนิตามสภาพจรงิและการประเมนิโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน การประเมนิ

เพือ่การเรยีนรู ้การประเมนิขณะเรยีนรู ้การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะหข์อ้มูล สรุปผลการประเมนิ เพือ่ตัดสนิผลการ

เรยีนรูแ้ละการรายงานผลการเรยีนรูท้ีม่รีายละเอยีดของขอ้บกพร่อง การใชผ้ลการประเมนิเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรการสอนและการเรียนรูข้องผูเ้รียนแจง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบและตดิตามร่วมมือกันพัฒนาการเรียนรู ข้อง

ผูเ้รียนเป็นระยะ ตลอดจนการประเมนิโครงการและกจิกรรมทีจ่ัดใหแ้ก่ผูเ้รียน ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับการวจิัยการ

เรยีนการสอน การก าหนดปัญหาวจิัย การคน้ควา้วรรณกรรม การออกแบบการวจิัยและเขยีนโครงการวจิัย เครือ่งมอื

วจิัยและเก็บรวบรวมขอ้มูล สถติพิรรณนา สถติพิาราเมตรกิ สถติ ินันพาราเมตรกิ การวจัิยในชัน้เรียนและการใช ้

กระบวนการวจิัยเพือ่แกปั้ญหา พัฒนาการเรยีนการสอนและพัฒนาผูเ้รยีน 
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20509 ความเป็นครู (6 หนว่ยกติ)

 Teachership 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาพงานครู การปลกูฝังและปฏบิัตงิานดว้ยจติวญิญาณความเป็นครู 

คณุลกัษณะ จรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชพีครู รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัครูและวชิาชพีครู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับคณุลักษณะของครูทีด่ ีการบรหิารจัดการ การจัดการชัน้เรยีน มนุษยสมัพันธ์

ในองคก์ร มภีาวะผูน้ า ทักษะทางสงัคม การสือ่สารและวัฒนธรรมองคก์ร การจัดการความรู ้เพือ่เป็น

แนวทางในการพัฒนาวชิาชพีครู 

3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างวชิาชพีครูมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตักิารจัดการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการวางแผนการ

ด าเนนิงานและแกปั้ญหาในการจัดการเรยีนการสอน รอบรูเ้นือ้หา รอบรูใ้นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

จัดการศกึษา 

4. เพื่อใหม้ีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิวเิคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะการคน้ควา้หาความรู ้

การวางแผนการด าเนนิการ การแกไ้ขปัญหาผูเ้รยีน การเป็นบคุคลแหง่การเรยีนรู ้รอบรูใ้นเนือ้หาวชิา

และกลยทุธก์ารสอน เพือ่ใหผู้เ้รยีนสรา้งสรรคว์ธิใีหมไ่ด ้

5. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างการบรหิารจัดการ มนุษยสัมพันธ ์การท างานเป็นทมีในการ

จัดการเรยีนการสอน 

6. เพือ่ใหม้คีณุลกัษณะความเป็นครู ตระหนักในคณุธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพีครู หลักธรรมาภบิาล 

ความซือ่สตัยส์จุรติ จติส านกึสาธารณะและเสยีสละใหส้งัคม 

7. ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างครูทีด่ ีการเป็นผูน้ าทางวชิาการและพัฒนาวชิาชพีครู ใชภ้าวะผูน้ าผลักดัน

การเปลีย่นแปลงการจัดการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาวชิาชพี มวีฒุภิาวะทางอารมณ์ มเีหตผุลและมคีวาม

ยตุธิรรม 

8. สรา้งชมุชนการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี ใชก้ารร่วมมอือย่างสรา้งสรรคแ์ละเคารพความแตกตา่งทางวัฒนธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพงานครู การปลกูฝังและปฏบิัตงิานดว้ยจติวญิญาณความเป็นครู การพัฒนาเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีครู 

การพัฒนาบุคลกิภาพและคุณลักษณะของครูทีด่ ีประพฤตตินเป็นแบบอย่าง มภีาวะผูน้ า ใชภ้าวะผูน้ าผลักดันการ

เปลีย่นแปลงการจัดการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาวชิาชพี มวีฒุภิาวะทางอารมณ์ มเีหตผุลและมคีวามยุตธิรรม มมีนุษย์

สมัพันธ ์การบรหิารจัดการ การท างานร่วมกับผูอ้ ืน่ ทักษะทางสังคม วัฒนธรรมองคก์าร การสือ่สารภายในองคก์าร 

การเสรมิสรา้งความตระหนักในคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีครู หลักธรรมาภบิาล ความซือ่สัตย์สจุรติ 

จติส านึกสาธารณะและเสยีสละใหส้ังคม เกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครูและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับครูและวชิาชพีครู 

การคดิอยา่งเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์การวางแผนการด าเนนิงาน การแกปั้ญหาเกีย่วกบัผูเ้รยีน การ

จัดการความรูเ้กีย่วกับวชิาชพีครู ทักษะการคน้ควา้หาความรู ้การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้รอบรูเ้นื้อหา รอบรูใ้น

เรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการศกึษา การเป็นผูน้ าทางวชิาการ สรา้งชมุชนการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี ใชก้ารร่วมมอื

อยา่งสรา้งสรรคแ์ละเคารพความแตกตา่งทางวฒันธรรม และการพัฒนาวชิาชพีครู รวมทัง้สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู ้

ทางวชิาชพีครูและการบรหิารจัดการในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการจัดการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกับสงัคมและผูเ้รยีน 
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20510 วทิยาการการจดัการเรยีนรูใ้นระดบัปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Management in Early Childhood Education 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาการเรียนรู ้ทฤษฎีการเรียนรู ้ทฤษฎีการสอน ระบบการ

เรียนการสอน การจัดการเรียนรู ้แบบต่างๆ และการจัดการเรียนรูเ้พื่อสนองความแตกต่างระหว่าง

บคุคลและเหมาะสมกบัวยั 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิกีารสอน และเทคนคิการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และธรรมชาตขิองการจัดการศกึษาปฐมวยั 

3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการเรยีนรู ้และจัดท าแผนการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคัญทีส่ง่เสรมิ

ใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในศตวรรษที ่21 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

5. เพื่อใหส้ามารถผลติและเลอืกใชส้ือ่การเรยีนรู ้และนวัตกรรมเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกับ

สาระการเรยีนรูใ้นระดบัปฐมวยั 

6. เพื่อใหส้ามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู ้และสามารถน าผลการประเมินไปพัฒนาการจัด

ประสบการณ์เรยีนรูใ้นระดบัปฐมวยั 

7. เพือ่ใหส้ามารถแนะน าผูเ้รยีนและบรหิารจัดการชัน้เรยีนในระดบัปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

จติวทิยาการเรียนการสอน ทฤษฎกีารเรียนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรียนแบบเรยีนรวม และ

รอบรูด้า้นเนื้อหาและวธิกีารสอนแบบตา่งๆ การเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิสีอน และเทคนคิการสอนทีห่ลากหลาย

ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาติของการจัดการการศกึษาปฐมวัย การจัดการเรียนรูเ้พื่อสนองความ

แตกตา่งระหวา่งบุคคลและเหมาะสมกับวัยเพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลเุป้าหมายสงูสดุของการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล และ

การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรยีนรู ้และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 

ทกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทักษะในศตวรรษที ่21 โดยออกแบบเนื้อหาและ

กระบวนการจัดการเรยีนรู ้เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาเชงิลกึ และบรูณาการโดยใชบ้รบิทเป็นฐาน ดว้ยวธิกีารสอนที่

หลากหลายเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยรวมถึงส่งเสริมทักษะการคดิขัน้สูง การผลติและการใชส้ือ่การเรียนรูแ้ละ

นวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย การปฏิบัตกิารสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้การวัดและ

ประเมนิผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย การน าผลการประเมนิมาพัฒนาการจัดประสบการณ์เรยีนรู ้การแนะน าชว่ยเหลอื

ผูเ้รยีนและการบรหิารจัดการชัน้เรยีนในระดบัปฐมวยั 
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20511 วทิยาการการจดัการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Management in the Learning Area of Thai Language 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาการเรียนรู ้ทฤษฎีการเรียนรู ้ทฤษฎีการสอน ระบบการ

เรียนการสอน การจัดการเรียนรูแ้บบต่างๆ และการจัดการเรียนรูเ้พื่อสนองความแตกต่างระหว่าง

บคุคลและเหมาะสมกบัวยั 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิกีารสอน และเทคนคิการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และธรรมชาตขิองวชิาภาษาไทย 

3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการเรยีนรู ้และจัดท าแผนการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคัญทีส่ง่เสรมิ

ใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในศตวรรษที ่21 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้กลุม่สาระวชิาภาษาไทย 

5. เพื่อใหส้ามารถผลติและเลอืกใชส้ือ่การเรยีนรู ้และนวัตกรรมเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกับ

เนือ้หากลุม่สาระวชิาภาษาไทย 

6. เพื่อใหส้ามารถวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้และสามารถน าผลการประเมนิไปพัฒนาการเรียนการสอน 

กลุม่สาระวชิาภาษาไทย 

7. เพือ่ใหส้ามารถแนะน าผูเ้รยีนและบรหิารจัดการชัน้เรยีนในกลุม่สาระวชิาภาษาไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีนแบบเรยีนรวม 

และรอบรูด้า้นเนื้อหาและวธิีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใชรู้ปแบบการสอน วธิีสอน และเทคนิคการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาตขิองวชิาภาษาไทย การจัดการเรยีนรูเ้พือ่สนองความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคลและเหมาะสมกับวยัเพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลเุป้าหมายสงูสดุของการเรยีนรูข้องแตล่ะบคุคล และการพัฒนา

ตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู ้และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ทักษะที่

จ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบเนื้อหาและ

กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบบรูณาการโดยใชบ้รบิทเป็นฐาน เพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาสาระ พัฒนาทักษะ เจต

คตแิละคณุลักษณะทีพ่งึประสงค ์ดว้ยวธิกีารสอนทีห่ลากหลายเพือ่สง่เสรมิทักษะการคดิขัน้สงู การผลติและการใช ้

สือ่การเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทย การปฏบิัตกิารสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู ้การ

วดัและประเมนิผลทางภาษา การน าผลการประเมนิมาพัฒนาการเรยีนการสอน การแนะน าชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและการ

บรหิารจัดการชัน้เรยีนวชิาภาษาไทย 
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20512 วทิยาการการจดัการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

 Learning Management in the Learning Area of Foreign Languages (English) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาการเรียนรู ้ทฤษฎีการเรียนรู ้ทฤษฎีการสอน ระบบการ

เรียนการสอน การจัดการเรียนรูแ้บบต่างๆ และการจัดการเรียนรูเ้พื่อสนองความแตกต่างระหว่าง

บคุคลและเหมาะสมกบัวยั 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิกีารสอน และเทคนคิการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และธรรมชาตขิองวชิาภาษาองักฤษ 

3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการเรยีนรู ้และจัดท าแผนการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคัญที ่สง่เสรมิ

ใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในศตวรรษที ่21 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษ 

5. เพื่อใหส้ามารถผลติและเลอืกใชส้ือ่การเรยีนรู ้และนวัตกรรมเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกับ

เนือ้หาวชิาภาษาองักฤษ 

6. เพื่อใหส้ามารถวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้และสามารถน าผลการประเมนิไปพัฒนาการเรียนการ

สอนวชิาภาษาองักฤษ 

7. เพือ่ใหส้ามารถแนะน าผูเ้รยีนและบรหิารจัดการชัน้เรยีนในวชิาภาษาองักฤษไดอ้ย่างเหมาะสม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีนแบบเรยีนรวม 

และรอบรูด้า้นเนื้อหาและวธิีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใชรู้ปแบบการสอน วธิีสอน และเทคนิคการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาตขิองวชิาภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรูเ้พื่อสนองความ

แตกตา่งระหวา่งบุคคลและเหมาะสมกับวัยเพือ่ใหผู้เ้รียนบรรลเุป้าหมายสงูสดุของการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล และ

การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู ้และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ีย่ดึผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ทกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทักษะในศตวรรษที ่21 โดยออกแบบเนื้อหาและ

วธิีการจัดการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเขา้ใจเนื้อหาวชิาเชงิลกึและบูรณาการโดยใชบ้รบิทเป็นฐาน ดว้ยกลยุทธวธิสีอนที่

หลากหลายเหมาะสมกับเนื่อหาวชิาภาษาอังกฤษ รวมถงึสง่เสรมิทักษะการคดิขัน้สงู การผลติและการใชส้ือ่การ

เรยีนรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูว้ชิาภาษาอังกฤษ การปฏบิัตกิารสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู ้การวัด

และประเมนิผลทางภาษาอังกฤษ การน าผลการประเมนิมาพัฒนาการเรยีนการสอน การแนะน าชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและ

การบรหิารจัดการชัน้เรยีนวชิาภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

20513 วทิยาการการจดัการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 ศาสนา และวฒันธรรม  

 Learning Management in the Learning Area of Social Studies,  

 Religion and Culture 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาการเรียนรู ้ทฤษฎีการเรียนรู ้ทฤษฎีการสอน ระบบการ

เรียนการสอน การจัดการเรียนรูแ้บบต่างๆ และการจัดการเรียนรูเ้พื่อสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและเหมาะสมกับวัย เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล และการ

พัฒนาตนอยา่งตอ่เนือ่ง 

2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิกีารสอน และเทคนคิการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และธรรมชาตขิองสงัคมศกึษา 

3. เพื่อใหส้ามารถออกแบบการเรียนรูแ้ละจัดท าแผนการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ทีส่่งเสรมิให ้

ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในศตวรรษที ่21 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

5. เพือ่ใหส้ามารถผลติและเลอืกใชส้ือ่การเรยีนรู ้และนวตักรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกบับทเรยีน 

6. เพื่อใหส้ามารถวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้และสามารถน าผลการประเมนิไปพัฒนาการเรียนการ

สอนสงัคมศกึษา 

7. เพือ่ใหส้ามารถแนะน าผูเ้รยีนและบรหิารจัดการชัน้เรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีนแบบเรยีนรวม 

และรอบรูด้า้นเนื้อหาและวธิีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใชรู้ปแบบการสอน วธิีสอน และเทคนิคการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ และธรรมชาตขิองสังคมศกึษา การจัดการเรียนรูเ้พือ่สนองความแตกตา่ง

ระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัย เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล และการ

พัฒนาตนอย่างตอ่เนื่อง การออกแบบการเรยีนรู ้และการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ ทักษะ

ที่จ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสรมิใหผู้เ้รียนเกดิทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบเนื้อหาและ

กระบวนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการโดยใชบ้รบิทเป็นฐาน เพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาสาระ และพัฒนาทักษะ 

เจตคตแิละคณุลักษณะทีพ่งึประสงค ์ดว้ยวธิสีอนทีห่ลากหลายเพื่อสง่เสรมิทักษะการคดิขัน้สงู การใชแ้ละผลติสือ่

การเรียนรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู ้การพัฒนาศุนย์การเรียนรูใ้นสถานศกึษา การปฏบิัตกิารสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้รวมทัง้น าผลการประเมนิมาจัดจ าแนกระดับความรูข้อง

ผูเ้รยีนและพัฒนาการเรยีนการสอน การแนะน าชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและการบรหิารจัดการชัน้เรยีน 
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20514 วทิยาการการจดัการเรยีนรู ้กลุม่สาระวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Management in the Learning Area of Science and Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาการเรียนรู ้ทฤษฎีการเรียนรู ้ทฤษฎีการสอน ระบบการ

เรียนการสอน การจัดการเรียนรูแ้บบต่างๆ และการจัดการเรียนรูเ้พื่อสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและเหมาะสมกับวัย เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล และการ

พัฒนาตนอยา่งตอ่เนือ่ง 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิกีารสอน และเทคนคิการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ 

3. เพื่อใหส้ามารถออกแบบการเรียนรู ้และจัดท าแผนการเรียนรูท้ี่ยดึผูเ้รียนเป็นส าคัญ ทีส่่งเสรมิให ้

ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในศตวรรษที ่21 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้าระวชิาวทิยาศาสตร์ 

5. เพือ่ใหส้ามารถผลติและเลอืกใชส้ือ่การเรยีนรู ้และนวตักรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกบับทเรยีน 

6. เพือ่ใหส้ามารถวดัและประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละสามารถน าผลการประเมนิไปพัฒนาการเรยีนการสอน

สาระวชิาวทิยาศาสตร ์

7. เพือ่ใหส้ามารถแนะน าผูเ้รยีนและบรหิารจัดการชัน้เรยีนในสาระวชิาวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีนแบบเรยีนรวม 

และรอบรูด้า้นเนื้อหาและวธิีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใชรู้ปแบบการสอน วธิีสอน และเทคนิคการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ และธรรมชาตขิองวชิาวทิยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู ้เพื่อสนองความ

แตกตา่งระหวา่งบุคคลและเหมาะสมกับวัยเพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลเุป้าหมายสงูสดุของการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล และ

การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู ้และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ีย่ดึผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ทกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทักษะในศตวรรษที ่21 โดยออกแบบเนื้อหาและ

วธิีการจัดการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเขา้ใจเนื้อหาวชิาเชงิลกึและบูรณาการโดยใชบ้รบิทเป็นฐาน ดว้ยกลยุทธวธิสีอนที่

หลากหลายเหมาะสมกับสาระวชิาวทิยาศาสตร์ รวมถึงส่งเสริมทักษะการคิดขัน้สูง การคิดแกปั้ญหาโดยใช ้

กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์การใชแ้ละผลติสือ่การเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้การพัฒนาศนูยก์าร

เรยีนรูใ้นสถานศกึษา การปฏบิัตกิารสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้การน าผลการ

ประเมนิมาจัดจ าแนกระดับความรูข้องผูเ้รียนและพัฒนาการเรียนการสอน การแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนและการ

บรหิารจัดการชัน้เรยีน 
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20515 วทิยาการการจดัการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Management in the Learning Area of Mathematics 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาการเรียนรู ้ทฤษฎีการเรียนรู ้ทฤษฎีการสอน ระบบการ

เรียนการสอน การจัดการเรียนรูแ้บบต่างๆ และการจัดการเรียนรูเ้พื่อสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและเหมาะสมกับวัย เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล และการ

พัฒนาตนอยา่งตอ่เนือ่ง 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิกีารสอน และเทคนคิการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และธรรมชาตขิองคณติศาสตร์ 

3. เพื่อใหส้ามารถออกแบบการเรียนรูแ้ละจัดท าแผนการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ทีส่่งเสรมิให ้

ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในศตวรรษที ่21 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

5. เพือ่ใหส้ามารถผลติและเลอืกใชส้ือ่การเรยีนรู ้และนวตักรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกบับทเรยีน 

6. เพือ่ใหส้ามารถวดัและประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละสามารถน าผลการประเมนิไปพัฒนาการเรยีนการสอน

คณติศาสตร ์

7. เพือ่ใหส้ามารถแนะน าชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและบรหิารจัดการชัน้เรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีนแบบเรยีนรวม 

และรอบรูด้า้นเนื้อหาและวธิีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใชรู้ปแบบการสอน วธิีสอน และเทคนิคการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ และธรรมชาตขิองคณิตศาสตร ์การจัดการเรยีนรูเ้พื่อสนองความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคลและเหมาะสมกบัวัยเพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลเุป้าหมายสงูสดุของการเรยีนรูข้องแตล่ะบคุคลและการพัฒนา

ตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู ้และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ทักษะที่

จ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบเนื้อหาและ

กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการโดยใชบ้รบิทเป็นฐาน เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนื้อหาสาระ พัฒนาทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร ์เจตคตแิละคณุลกัษณะทีพ่ึง่ประสงค ์ดว้ยวธิีสอนทีห่ลากหลายเพือ่สง่เสรมิทกัษะการ

คดิขัน้สงู การใชแ้ละผลติสือ่การเรยีนรูแ้ละนวตักรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้การพัฒนาศนูยก์ารเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 

การปฏิบัตกิารสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้รวมทัง้น าผลการประเมนิมาจัด

จ าแนกระดบัความรูข้องผูเ้รยีนและพัฒนาการเรยีนการสอน การแนะน าชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและการบรหิารจัดการชัน้เรยีน 
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20516 วทิยาการการจดัการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Management in the Learning Area of Occupations 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาการเรียนรู ้ทฤษฎีการเรียนรู ้ทฤษฎีการสอน ระบบการ

เรียนการสอน การจัดการเรียนรูแ้บบต่างๆ และการจัดการเรียนรูเ้พื่อสนองความแตกต่างระหว่าง

บคุคลและเหมาะสมกบัวยั  

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิกีารสอน และเทคนคิการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และธรรมชาตขิองวชิาการงานอาชพี 

3. เพื่อใหส้ามารถออกแบบการเรียนรูแ้ละจัดท าแผนการเรียนรูท้ีย่ ึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ ที่ส่งเสริมให ้

ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในศตวรรษที ่21 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี 

5. เพื่อใหส้ามารถผลติและเลอืกใชส้ือ่การเรยีนรู ้และนวัตกรรมเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกับ

เนือ้หากลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี 

6. เพื่อใหส้ามารถวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้และสามารถน าผลการประเมนิไปพัฒนาการเรียนการสอน 

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี 

7. เพือ่ใหส้ามารถแนะน าผูเ้รยีนและบรหิารจัดการชัน้เรยีนในกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีนแบบเรยีนรวม 

รอบรูด้า้นเนื้อหาและวธิกีารสอนแบบตา่งๆ การเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิสีอน และเทคนคิการสอนทีห่ลากหลาย

ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาตขิองวชิาการงานอาชพี การจัดการเรยีนรูเ้พือ่สนองความแตกตา่งระหวา่ง

บคุคลและเหมาะสมกบัวยัเพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลเุป้าหมายสงูสดุของการเรยีนรูข้องแตล่ะบคุคลและการพัฒนาตนอยา่ง

ตอ่เนื่อง การออกแบบการเรยีนรู ้และการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคัญ ทักษะทีจ่ าเป็นในการ

จัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทักษะในศตวรรษที ่21 โดยออกแบบเนื้อหาและวธิกีารจัดการเรยีนรู ้

โดยใชบ้รบิทเป็นฐาน เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาสาระ พัฒนาทักษะ เจตคตแิละคุณลักษณะทีพ่ึง่ประสงค ์ดว้ยวธิี

สอนทีห่ลากหลายเหมาะสมกับวชิาการงานอาชพี รวมถงึสง่เสรมิทักษะการคดิขัน้สงู การใชแ้ละผลติสือ่การเรยีนรู ้

และนวัตกรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูก้ารงานอาชพี การพัฒนาศนูยก์ารเรยีนรูใ้นสถานศกึษา การปฏบิตักิารสอนตาม

แผนการจัดการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้การน าผลการประเมนิมาพัฒนาการเรยีนการสอน การแนะน า

ชว่ยเหลอืผูเ้รยีน และการบรหิารจัดการชัน้เรยีนส าหรับจัดการเรยีนการสอนการงานอาชพี 
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20596 การฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู (8 หนว่ยกติ)    

 Teacher Profession Practicum 

 วตัถปุระสงค ์

 จุดประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ประกอบดว้ย จุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัตวิชิาชีพ

ระหว่างเรียนจุดประสงคข์องการฝึกปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา และจุดประสงค์ของการสัมมนาเขม้การฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีครู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู ประกอบดว้ย การฝึกปฏบิัตวิชิาชพีระหว่างเรยีน การปฏบิัตกิารสอนใน

โรงเรยีน 1 การปฏบิตักิารสอนในโรงเรยีน 2 การสมัมนาเขม้ประสบการณ์วชิาชพีครู เพือ่สรา้งเสรมิความเป็นครูมอือาชพี 

20597 ประสบการณว์ชิาชพีประกาศนยีบตัรบณัฑติหลกัสตูรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาพงานครู คณุลักษณะ จรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชพีครู 

รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัครูและวชิาชพีครู 

2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการบรหิารจัดการ การจัดการชัน้เรยีน มนุษยสัมพันธใ์นองคก์ร มภีาวะผูน้ า 

การจัดการความรู ้เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาวชิาชพีครู 

3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างวชิาชพีครูมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิัตกิารจัดการเรยีนรูเ้กีย่วกับการวาง

แผนการด าเนนิงานและแกปั้ญหาในการจัดการเรยีนการสอน  

4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการคดิตามแนวพุทธธรรม 

5. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างการบรหิารจัดการ มนุษยสัมพันธ ์การท างานเป็นทมีในการ

จัดการเรยีนการสอน 

6. เพื่อใหม้ีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณลักษณะความเป็นครู ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณของวชิาชพีครู หลกัธรรมาภบิาล และความซือ่สตัยส์จุรติ 

7. ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมจีติสาธารณะ และเสยีสละใหส้งัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การประยุกตใ์ชค้วามรูท้างวชิาชพีครูและการบรหิารจัดการ ในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการจัดการ

เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกับสังคม ผูเ้รยีน และสภาพงานครู การสรา้งความกา้วหนา้และพัฒนาวชิาชพีครูอย่างต่อเนื่อง 

คุณลักษณะของครูที่ด ีการมีจติวญิญาณความเป็นครู การบรหิารจัดการ การจัดการชัน้เรียน ภาวะผูน้ า มนุษย์

สมัพันธใ์นองคก์ร การท างานร่วมกับผูอ้ ืน่ การสือ่สารภายในองคก์ร การเสรมิสรา้งความตระหนักในคณุธรรม หลัก

ธรรมาภบิาลและความซือ่สัตยส์จุรติ จรยิธรรมของวชิาชพีครู จรรยาบรรณของวชิาชพีทีคุ่รุสภาก าหนด มาตรฐาน

วชิาชพีครูและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัครูและวชิาชพีครู การพัฒนาเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีครู การเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมี

จติส านึกสาธารณะและเสยีสละใหส้ังคม การคดิอย่างเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะห์ สังเคราะห์ การคดิตามแนว

พุทธธรรม การวางแผนการด าเนินงาน การแกปั้ญหาเกีย่วกับผูเ้รยีนและการจัดการเรยีนรู ้ทักษะการคน้หาความรู ้

การจัดการความรู ้การเป็นผูน้ าทางวชิาการ  

 

 

Last updated: 29-Dec-2021 

 


