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Finnish comprehensive school reform in 1970’s
 Relatively large political agreement of the general aims of the
reform
 Experimental phase and carefully conducted curriculum
development
 Conscious attempt to combine equality and quality
 9‐year comprehensive school for all children (6‐year primary
level and 3‐year lower secondary level)
 In the beginning there was an ability based tracking system in
some core subjects but the system was developed further in a
few years and the ability tracking was replaced with more
advanced pedagogy which takes into account individual
differences in a more dynamic way
 Joint basic aims for everybody and flexible allocation of teacher’s
support according to the individual needs
 Special attention to learning disabilities
24.2.2015
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Finnish comprehensive school reform in 1970’s





จุดมุง่ หมายในการทําการปฏิรูปเป็ นการทําข้ อตกลงทางด้ านการเมืองที่คอ่ นข้ างใหญ่
มีระยะการทดลองทํา และการพัฒนาหลักสูตรมีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
มีเจตนารมย์ที่จะรวมคุณภาพ และ ความเท่าเทียมเข้ าด้ วยกัน
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สําหรับเด็กทุกคน (6 ปี สําหรับระดับประถมฯ และ 3 ปี สําหรับมัธยมฯ
ตอนต้ น)
 ในช่วงแรกเริ่ม มีระบบการติดตามผลความสามารถในการเรี ยนรู้ในบางรายวิชาหลักๆ แต่ระบบที่ใช้
จริงได้ ถกู พัฒนาต่อมาในไม่กี่ปีหลังจากนัน้ และระบบติดตามผลที่ใช้ นนได้
ั ้ ถกู แทนที่โดยการใช้ ศาสตร์
วิธีการสอนที่ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้น ซึง่ ให้ ความสําคัญกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล
 มีจดุ มุง่ หมายขันพื
้ ้นฐานร่วมกันสําหรับครูทกุ คน และมีความยืดหยุน่ ในการจัดสรรความช่วยเหลือ
สําหรับครูที่ต้องการโดยเป็ นไปตามความต้ องการของแต่ละบุคคล
 ให้ ความสนใจเป็ นพิเศษสําหรับผู้ที่ความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
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New requirements for teachers
 The comprehensive school reform was quit
radical and put new requirements for teachers
 How to cope with diversity in integrated
classrooms?
 How to support children with diverse difficulties
(social, emotional, motivational, cognitive)?
 How to modernize content and methods of
traditional education?

24.2.2015
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New requirements for teachers
 เป็ นการปฏิรูปโรงเรี ยนในการศึกษาภาคบังคับออกจากรูปแบบเดิม
อย่างสิ ้นเชิง และวางคุณสมบัติของสําหรับวิชาชีพครู เพื่อที่จะ
 รับมือกับระดับความสามารถในการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละ
คนในห้ องเรี ยนเดียวกันได้ อย่างไร
 สนับสนุนเด็กที่มีความต้ องการที่หลายหลายได้ อย่างไร (ทางด้ านสังคม
ทางด้ านอารมณ์ การสร้ างแรงจูงใจ สร้ างองค์ความรู้)
 พัฒนาเนื ้อหาการเรี ยนรู้ และวิธีการศึกษาแบบดังเดิ
้ มให้ ทนั สมัยได้
อย่างไร
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Two solutions
 Short term solution: massive in‐service
training for the teachers of former separate
school systems
 Long term solution: new university based pre‐
service teacher education models for all
teachers of general education (1974)
(kindergarten, primary and secondary levels)

24.2.2015
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Two solutions
 การแก้ ไขปั ญหาในระยะสัน้ : การจัดให้ มีการฝึ กอบรมครูขนาดใหญ่
สําหรับครูของระบบโรงเรี ยนที่แยกอกมาจากระบบสมัยก่อน
 การแก้ ไขปั ญหาในระยะยาว: การวางรูปแบบการศึกษาครูแบบใหม่
ในระดับมหาวิทยาลัย (1974) สําหรับครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และ มัธยมศึกษา

From routine profession (craft) to adaptive
expertise
 What is characteristic for professions requiring
adaptive expertise
 High level of education (master degree or higher)
 Close relation to scientific cultures (scientific
attitude, journals, conferences, participation in
research)
 High autonomy
 High professional status

24.2.2015
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From routine profession (craft) to
adaptive expertise
อะไรคือคุณลักษณะสําหรับผู้ที่มีความเป็ นมืออาชีพสูง
 มีการศึกษาสูง (ปริ ญญาโท หรื อสูงกว่า)
 มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ (แนวความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ บทความทางวิทยาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ผู้มี
ส่วนร่วมในงานวิจยั )
 มีอิสรภาพทางความคิดสูง
 มีความเป็ นมืออาชีพสูง

Teacher Education model
• 1970´s reform moved all teacher education into universities;
the current form was created during 1970’s and slightly
reformed as a part of the Bologna process 2005
• Subject teachers (teaching different subjects in lower and
upper secondary school) study in normal bachelor and
master programmes (180+120 ECTS) in different faculties
and departments and make one‐year pedagogical studies in
the faculty of education (60 ECTS) normally after their
second study year.
• Class teachers (teaching mainly on primary level 1‐6) have
own (bachelor plus master) programmes in educational
science (180+120 ECTS); a master degree is required for
teacher qualification

24.2.2015
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Teacher Education model
• การปฏิรูปที่เริ่ มในช่วงปี 1970 ทําให้ การศึกษาครูถกู ผันเข้ ามาสูร่ ะบบมหาวิทยาลัย โดย
รูปแบบที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นรูปแบบที่ได้ มีการจัดตังขึ
้ ้นในช่วงปี 1970 และมีการปฏิรูปอีก
เล็กน้ อยเพื่อให้ เป็ นไปตามกระบวนการโบโลญญา 2005 (การปรับกระบวนการการศึกษา
ยุโรป)
• ครูประจําวิชา (ทําการสอนวิชาต่างๆในชันเรี
้ ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และตอนปลาย) มี
การเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโทตามหลักสูตรทัว่ ไป (180+120 ECTS)
ในคณะและภาควิชาต่างๆ และมีการเรี ยนหลักการสอนจากคณะศึกษาศาสตร์ (60 ECTS)
เป็ นเวลา 1 ปี โดยปกติจะอยูใ่ นช่วงการเรี ยนปี ที่สอง
• ครูประจําชันเรี
้ ยน (ทําการสอนในชันเรี
้ ยนระดับประถมศึกษา 1‐6) ต้ องมี (ปริ ญญาตรี +
ปริ ญญาโท) วิทยาศาสตร์ การศึกษา (180+120 ECTS) ครูต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาขันตํ
้ ่าใน
ระดับปริญญาโทเท่านัน้

Subject Teacher Education
Doctoral studies
WORK as teacher or
in other profession

Content knowledge
Pedagogical content
knowledge
General
pedagogical/psychological
knowledge

Master thesis
Pedagogical
studies 60 ECTS
Major studies
Minor studies

Teaching
practise

Teacher
training school

Other faculties
24.2.2015

Faculty of Education
12

Class Teacher Education
WORK as
teacher or
in other
profession

Content knowledge
Pedagogical content
knowledge
General
pedagogical/psychologic
al knowledge

Master thesis

Minor
studies

Other faculties
24.2.2015

Major studies
in educational
science

Faculty of Education

Teaching
practise

Teacher
training school
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TEACHER EDUCATION SITES
IN FINLAND
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Helsinki
University of Turku
University of Tampere
University of Jyväskylä
University of Eastern Finland
(Joensuu)
University of Oulu
University of Lapland (Rovaniemi)
Åbo Akademi
Aalto University (arts)
Department of Teacher
Education (ภาควิชาการฝึ กหัดครู)
Teacher Training School
(โรงเรี ยนฝึ กสอน)
24.2.2015

Rovaniemi

Oulu

Vaasa
Jyväskylä
Rauma

Tampere

Turku

Joensuu
Savonlinna

Helsinki
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มหาวิทยาลัยตัมเปเร
• โรงเรี ยนด้ านการศึกษา
(http://www.uta.fi/edu/en
/index.html)

University of Tampere
• School of Education
(http://www.uta.fi/edu/en
/index.html)

• หลักสูตรทางด้ านการศึกษา
 ปริญญาตรี (Bachelor of Arts in
Education), 180 เครดิต

• Degree Programme in
Educational Studies
 Bachelor of Arts in
Education, 180 ECTS
 Master of Arts in
Education, 120 ECTS

 ปริ ญญาโท (Master of Arts in
Education), 120 เครดิต

24.2.2015
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มหาวิทยาลัยตุรกุ
•

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการฝึ กหัดครู

University of Turku
•

Faculty of Education, Department of
Teacher Education
(http://www.utu.fi/en/units/edu/units
/okl/Pages/home.aspx)

•
•

Class Teacher Education
Craft Teacher Education
 Bachelor of Arts in Education, 180 ECTS
 Master of Arts in Education, 120 ECTS

•

Kindergarten Teacher Education
 Bachelor of Arts in Education, 180 ECTS

•

Master’s Programme in Education (early
education)
 Master of Arts in Education, 120 ECTS

(http://www.utu.fi/en/units/edu/units/okl/Pages/
home.aspx)

•
•

การฝึ กหัดครูประจําชัน้
การฝึ กหัดครูงานช่างและงานฝี มือ

 ปริ ญญาตรี (Bachelor of Arts in Education),
180 เครดิต
 ปริ ญญาโท (Master of Arts in Education),
120 เครดิต

•

การฝึ กสอนครูระดับอนุบาล

 ปริ ญญาตรี (Bachelor of Arts in Education),
180 เครดิต

•

หลักสูตรปริ ญญาโททางด้ านการศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย)
 ปริ ญญาโท (Master of Arts in Education),
120 เครดิต

24.2.2015
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APPLICANTS IN NUMBERS:
CLASS TEACHER EDUCATION, TURKU
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DEGREE STRUCTURE:
CLASS TEACHER EDUCATION

โครงสร้ างหลักสูตรสําหรับครูประจําชัน้ เรียน
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาตรี 180 เครดิต
วิชาเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 20 เครดิต
วิชาขันพื
้ ้นฐาน* และ รายวิชาระดับกลาง 35 เครดิต รวม
วิทยานิพนธ์
รายวิชาที่ใช้ สอนในโรงเรี ยน 60 เครดิต
วิชาย่อยและวิชาเลือกอื่นๆ 40 เครดิต

•BA 180 ECTS
• Language & Communication Studies 20 ECTS
• Basic 25 ECTS* & Intermediate Studies 35
ECTS in Education (incl. Thesis)
• Studies in Subjects Taught in Comprehensive
School 60 ECTS

ปริญญาโท 120 เครดิต
รายวิชาขันสู
้ งด้ านการศึกษา 80 เครดิต* (รวมรายวิชา
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการสอน 35 เครดิต และวิทยานิพนธ์ 30
เครดิต)
วิชาย่อยและวิชาเลือกอื่นๆ 40 เครดิต (การฝึ กหัดครูประจํา
ชันเรี
้ ยนที่เราม่า: วิชาย่อยและวิชาเลือก 35 เครดิต และ
ภาษา 5 เครดิต )

•MA 120 ECTS
• Advanced Studies in Education 80 ECTS* (incl.
Teacher’s Pedagogical Studies 35 ECTS and
Thesis 30 ECTS)
• Minor Subject Studies and Electives 40 ECTS
(Class Teacher Education in Rauma: Minor
Subject Studies and Electives 35 ECTS +
Language Studies 5 ECTS)

• *วิชาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการสอน 60 เครดิต
• รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.edu.utu.fi/en/studying/undergr
aduate/

24.2.2015

•

Minor Subject Studies or Electives 40 ECTS

•

* Teacher’s Pedagogical Studies 60 ECTS

•

IN DETAIL AT
http://www.edu.utu.fi/en/studying/undergra
duate/
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Teaching practice ‐ CLASS teacher
students, University of Turku
การฝึ กสอน สําหรับครู ประจําชั้นเรี ยนของมหาวิทยาลัยตุรกุ
5 years of study

Teaching practice

1st year

As a Teacher and an 4 (108 hrs)
Educator I

Teacher Training School,
Turku

2nd year

As a Teacher and an 9 (243 hrs)
Educator II

Teacher Training School
Turku

3rd year

‐

‐

‐

4th year

In‐depth Subject
Training & Weekly
Practise

10 (270 hrs)

Teacher Training School
Turku

5th year

Thematic Teaching
Practise

10 (270 hrs)

Almost anywhere

24.2.2015

ECTS credits

Location
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” กระบวนการฝึ กเป็ นนักวิจัย”
ในการฝึ กหัดครู ประจําชัน้ เรี ยน

”RESEARCHER WORKSHOP”
IN CLASS TEACHER EDUCATION

• ตัวอย่างของสภาวะการเรี ยนรู้ที่ทฤษฎีและ
การปฏิบตั ิถกู รวมไว้ เข้ าด้ วยกัน
• ให้ การสนับสนุนการพัฒนาการวิจยั เพื่อ
ความเป็ นมืออาชีพ
• ทําให้ นกั เรี ยนคุ้นเคยตังแต่
้ ต้น โดยให้ เคย
ชินกับการคิดและการแสดงออกแบบ
กระบวนการการวิจยั

• An example of a learning
environment where theory
and practise are integrated.
• Supports the development
of research‐based
professionalism.
• Students are socialized right
from the beginning into
research‐based thinking and
acting.

24.2.2015
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•
•
•
•
•

รายวิชาสําหรั บ
ผู้ท่ จี ะเป็ นครู ประจําวิชา
ปริญญาตรี 180 เครดิต
รายวิชาหลัก 60 เครดิต รวมวิทยานิพนธ์
รายวิชาย่อย 25-60 เครดิต
รายวิชาวิธีการสอน 25-30 เครดิต
วิชาอื่นๆ 35-40 เครดิต

• ปริญญาโท 120 เครดิต
• รายวิชาหลัก 60-90 เครดิต รวม
วิทยานิพนธ์
• รายวิชาย่อย 0-30 เครดิต
• รายวิชาวิธีการสอน 30-35 เครดิต
• วิชาอื่นๆ 0-30 เครดิต
24.2.2015

SUBJECT TEACHER STUDENTS’
STUDIES
•BACHELOR 180 ECTS
• Major Subject Studies
60 ECTS (incl. Thesis)
• Minor Subject Studies
25‐60 ECTS
• Teacher’s Pedagogical Studies 25‐30
ECTS
• Other Studies
35‐40 ECTS
•MASTER 120 ECTS
• Major Subject Studies
60‐90 ECTS (incl. Thesis)
• Minor Subject Studies
0‐30 ECTS
• Teacher’s Pedagogical Studies 30‐35
ECTS
• Other Studies
0‐30 ECTS
21

วิธีการจัดระบบฝึ กหัดครู ท่ ไี ม่ เหมือนใคร
• ทุกมหาวิทยาลัยที่มีการฝึ กหัดครูมีโรงเรี ยน
ฝึ กสอนของตนเอง
• มีโรงเรี ยนฝึ กสอน 11 แห่งในประเทศ
ฟิ นแลนด์ โดยบริหารจัดการโดยคณะ
ศึกษาศาสตร์
• การจัดการในโรงเรี ยนได้ รับการดูแลและ
สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาและ
วัฒนธรรม

24.2.2015

Unique Way of
Organizing Teacher Education

• Every university organizing
teacher education has a
teacher training school.
• There are 11 teacher
training schools in Finland,
which are administratively
part of the faculties of
education.
• Operations of the schools
are governed and financed
by the Ministry of Education
and Culture.

22

Teacher Training Schools are university schools
and part of the faculty of Education

Faculty of
Education,
Department
of Teacher
Education
Master Thesis
School
research
Experiments
Teacher
Traning
School

24.2.2015

Other
Faculties
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•
‐

‐
‐

โรงเรียนฝึ กสอนและการประสานงาน
การนิเทศฝึ กสอนในโรงเรี ยนถือว่ามี
คุณภาพสูง
มีการติดต่อประสานงานกันระหว่าง
โรงเรี ยนฝึ กสอน, ภาควิชาการฝึ กหัดครู
และ ภาควิชาอื่นๆของมหาวิทยาลัย
การประยุกต์ศาสตร์ การเรี ยนการสอนสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
การประเมินการฝึ กสอนและการนิเทศ

24.2.2015

Teacher Training Schools
AND cooperation

•

The quality of supervision
in teacher training schools
is considered to be
particularly high
– The functional connection
between teacher training
schools, departments of
teacher education and other
university departments.
– Applying educational and
didactical theory and know‐
how in practice.
– Evaluation of teaching
practice and supervision.

24

ผู้ท่ มี ีส่วนร่ วมในการฝึ กสอน
• ผู้ที่มีสว่ นร่วมในการฝึ กสอน ประกอบด้ วยสี่
บุคคลที่สาํ คัญ
‐ ตัวนักเรี ยนฝึ กสอนเอง
‐ กลุม่ เพื่อนนักเรี ยนที่ฝึกสอน
‐ ครูนิเทศก์จากมหาวิทยาลัย
‐ ครูพี่เลี ้ยงที่โรงเรี ยน
• เป้าหมายของการทํางานระหว่างบุคคลทังสี
้ น่ ี ้
เพื่อช่วยนักเรี ยนฝึ กสอนให้
‐ เข้ าถึงแนวความคิด
‐ พัฒนา meta‐cognitive skills
‐ รู้จกั ประยุกต์ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิ
‐ เพื่อพัฒนาปรัชญาทางด้ านการศึกษาและการ
สอนของนักเรี ยน

24.2.2015

Participants in Teaching Practice
• There are four participants
whose interaction with each
other plays an important role
– student teacher herself/
himself
– peer student teachers
– supervisor from the university
(university lecturer)
– supervisor at the school

• The aim of the educational
dialogue between these
participants is to help the
student teacher

– to conceptualize,
– to develop ones meta‐cognitive
skills and
– to apply theory in practice.
– To develop and strenghten
student’s educational and
teaching philosophy

25

INTERNATIONAL EDUCATION
การศึกษาหลักสู ตรนานาชาติ
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การเรี ยนรู้ , การจัดสภาพการเรี ยนรู้ และ ระบบ
การศึกษาแบบต่ างๆ (LLEES)

• หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาเรี ยน สองปี
(120 ECTS) เพื่อทําการฝึ กผู้เชียวชาญ
และนักวิจยั เพื่อให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ใน
ระดับประเทศและนานาชาติในงานด้ าน
การศึกษา
• Degree of Master of Arts (in
Education)
• ภาษาที่ใช้ สอื่ สาร: อังกฤษ
• นักเรี ยนมีโอกาสที่จะเลือกเรี ยนเป็ นแบบ
สองปริ ญญา a double degree
(DD): คือ ได้ รับปริ ญญาทังจากประเทศ
้
ฟิ นแลนด์และประเทศเยอรมันนี (the
University of Regensburg)
24.2.2015

Learning, learning environments
and educational systems (LLEES)
• A two year (120 ECTS)
Master’s degree programme
which trains experts and
researchers for various
national and international
tasks in the field of Education.
• Degree of Master of Arts (in
Education)
• Language of tuition: English
• Possibility for a double degree
(DD): Finnish‐German Master
Programme in Education with
the University of Regensburg,
Germany.
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LLEES

LLEES

• มีผ้ สู มัครประมาณ 80 คนจากทัว่ โลก
• ในปั จจุบนั มีนกั เรี ยนจากประเทศ แอลบาเนีย,
อาร์ เมเนีย, จีน, ไซปรัส, กรี ซ, ฮังการี , เคนย่า,
แมกซิโก, ไนจีเรี ย, ปากีสถาน, โรมาเนีย, รัสเซีย
, เซอร์ เบีย, เกาหลีใต้ , ตุรกี และ อังกฤษ
• คัดเลือกเข้ าเรี ยน 15+5 ปริญญาคู่
• ผู้สมัครต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
1. จบปริ ญญาตรี ทางด้ านการศึกษา, การศึกษา
ผู้ใหญ่, การศึกษาพิเศษ หรื อ
2. จบปริ ญญาตรี ในด้ านอื่นๆที่เกี่ยวข้ องหลักสูตร
นี ้ หรื อ
3. จบปริญญาตรี จากด้ านอื่นและมีใบอนุญาต
เป็ นครู

• Around 80 applicants in a year from
all over the world
• At the moment there are students
from Albania, Armenia, China,
Cyprus, Greece, Hungary, Kenya,
Mexico, Nigeria, Pakistan, Romania,
Russia, Serbia, South Korea, Turkey,
UK
• Intake 15+5DD
• Applicants should have:
a) a Bachelor’s degree in education,
adult education, special education,
or
b) a Bachelor’s degree in other
domains relevant to the master’s
programme, or
c) a Bachelor’s degree from other
fields of study and an official
teacher’s qualification

24.2.2015
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DEGREE STRUCTURE, MA IN
LLEES

โครงสร้ างหลักสูตรปริญญาโท LLEES
• รายวิชาในการเตรี ยมพร้ อมและการศึกษาทัว่ ไป
20 เครดิต
‐ การพัฒนาเพื่อเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
‐ ภาษาฟิ นน์
‐ ภาษาอังกฤษ
‐ การเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์
‐ การเก็บข้ อมูลวิจยั เชิงประจักษ์ และการ
วิเคราะห์
• รายวิชาการศึกษาชันสู
้ ง 90 เครดิต
‐ ปรัชญาด้ านการศึกษา
‐ ระเบียบวิธีการวิจยั 1
‐ ระเบียบวิธีการวิจยั ขันสู
้ ง
‐ การเรี ยนรู้, แรงจูงใจและสภาพแวดล้ อมในการ
เรี ยนรู้
‐ สังคมวิทยาและนโยบายของการศึกษา
24.2.2015

•

•

Orientation and General Studies 20
ECTS credits
– Skill acquisition & development of
expertise
– Finnish language
– English language support
– Scientific writing
– Introduction to empirical data
collection & analyses
Advanced Studies in Education 90 ECTS
credits
– Philosophical inquiry of issues in
education
– Methodology 1
– Advanced methodologies
– Learning, motivation & learning
environments
– Aspects of sociology and politics of
education
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DEGREE STRUCTURE, MA IN
LLEES

โครงสร้ างหลักสูตรปริญญาโท LLEES
•
‐
‐
‐
‐
‐
‐
•
‐
‐
‐
‐

รายวิชาการศึกษาชันสู
้ ง (ต่อ)
การประเมินและประสิทธิผลของการศึกษา
การฝึ กงานที่โรงเรี ยนฝึ กสอน
การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างระบบโรงเรี ยนใน
ประเทศฟิ นแลนด์และนานาชาติ
ปั ญหาในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษา
วิทยานิพนธ์
สอบปลายภาคก่อนจบ
วิชาเลือก อย่างน้ อย 10 เครดิต
การบริ หารและจัดการ การศึกษา
การเรี ยนรู้จากที่ทํางาน
การศึกษาเปรี ยบเทียบการศึกษานานาประเทศ
ภาษาอังกฤษขันสู
้ ง

24.2.2015

•

•

Advanced Studies (continues)
– Evaluation & effectiveness of
education
– Internship/Internship at the
Teacher Training School
– Finnish schools in the light of
international comparisons
– Learning difficulties in elementary
school
– Master’s thesis
– Final exam
Elective Studies min. 10 ECTS credits
• Educational management &
administration
• Workplace learning
• Comparative & international
education
• Advanced English academic skills
30

โครงสร้ างหลักสูตร
ปริญญาโท ฟิ นแลนด์ ‐เยอรมันนี 120 เครดิต

• รายวิชาในการเตรี ยมพร้ อมและการศึกษาทัว่ ไป
20 เครดิต
‐ การพัฒนาเพื่อเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
‐ ภาษาฟิ นน์
‐ ภาษาอังกฤษ
‐ การเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์
‐ การเก็บข้ อมูลวิจยั เชิงประจักษ์ และการ
วิเคราะห์
• รายวิชาการศึกษาชันสู
้ ง 100 เครดิต
‐ ระเบียบวิธีการวิจยั 1
‐ การวิเคราะห์ข้อมูล (ที่เยอรมันนี)
‐ การเรี ยนรู้, แรงจูงใจและสภาพแวดล้ อมในการ
เรี ยนรู้
‐ การศึกษาเปรี ยบเทียบการศึกษานานาประเทศ

24.2.2015

DEGREE STRUCTURE,
FINNISH‐GERMAN MASTER 120 ECTS
• Orientation and General Studies 20
ECTS credits
– Skill acquisition & development
of expertise
– Finnish language
– English language support
– Scientific writing
– Introduction to empirical data
collection & analyses
• Advanced Studies in Education 100
ECTS credits
– Methodology 1
– Data analysis (in Germany)
– Learning, motivation & learning
environments
• Comparative & international
education
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•
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

โครงสร้ างหลักสูตร
ปริญญาโท ฟิ นแลนด์ ‐เยอรมันนี 120 เครดิต

DEGREE STRUCTURE,
FINNISH‐GERMAN MASTER 120 ECTS

รายวิชาการศึกษาชันสู
้ ง (ต่อ)
การประเมินและประสิทธิผลของการศึกษา (ที่
เยอรมันนี)
การออกแบบการสอนเบื ้องต้ น (ที่เยอรมันนี)
การฝึ กงานที่โรงเรี ยนฝึ กสอน
การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างระบบโรงเรี ยนใน
ประเทศฟิ นแลนด์และนานาชาติ
ปั ญหาในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษา
วิทยานิพนธ์ (ที่ฟินแลนด์และที่เยอรมันนี)
สอบปลายภาคก่อนจบ

• Advanced Studies (continues)
– Evaluation & effectiveness of
educational organisations (in
Germany)
– Basics of instructional design
(in Germany)
– Internship/Internship at the
Teacher Training School
– Finnish schools in the light of
international comparisons
– Learning difficulties in
elementary school
– Master’s thesis (in Finland &
in Germany)
– Final exam
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