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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน ดังนี้
1. ครูผู้สอนในโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
3. นักวิชาการการศึกษา
4. นักวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมหาบัณฑิตจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้
1. มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทั้งด้านจรรยาบรรณ ด้านทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบการดำเนินงานร่วมกับผู้อื่น
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหา และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา มีความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้และบูรณา
การใช้ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสามารถประเมินการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
3. จัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา โดยบูรณาการสาระท้องถิ่นและสาระสากลที่สร้างสรรค์ความรู้ ใหม่
แนวคิด เทคนิค หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ในด้านการจัดการเรียนรู้ประเมินผลการศึกษา และการพัฒนานวัตกรรม โดยแสดง
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จ
การศึกษาไม่เกิน 5 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

แบบ ก.2
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้และประเมิน ผลการศึกษา มีรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1 วิชาบังคับ
10441001

ไม่น้อยกว่า

24

หน่วยกิต

18

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ปรัชญาและจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้
Philosophy and Psychology for Learning Management

10247001

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

3(3-0-6)

10441002

Curriculum and Learning Management
การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3(2-2-5)

Assessment for Learning
10247002

การออกแบบการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

Learning Management Design
10441003

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการทดสอบและประเมินผลการศึกษา
Instruments Development for Testing and Evaluation

3(2-2-5)

10347001

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

3(2-2-5)

Media Innovation and Technology for Learning
1.2 วิชาเลือก
10441004

ไม่น้อยกว่า
การวิจัยประเมินโครงการ
Project Evaluation Research

6

หน่วยกิต
3(3-0-6)

10441005

การประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Learning Assessment Based on Learner-Centered Approach

3(2-2-5)

10441006

การประเมินด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย3(2-2-5)

3(3-0-6)

Testing on Affective and Psychomotor Domains
10441007

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Developing

3(3-0-6)

10441008

การประเมินคุณภาพผู้เรียน

3(3-0-6)

Learners Qualitative Assessment
2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
10441009

ไม่น้อยกว่า

12

วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
12

Thesis
3. หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
3.1 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดต้องเรียนรายวิชา ต่อไปนี้
15540001

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

3(3-0-6)

English for Graduate Students
3.2 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ต้องเรียนรายวิชา ต่อไปนี้
41246001

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

3(2-2-5)

Computer for Graduate Students
3.3 นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาให้สอบเทียบประมวลความรู้ในรายวิชาเรียนระดับปริญญาตรีต่อไปนี้
และต้องสอบผ่านไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
10222001

การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development

3(3-0-6)

10227001

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

3(3-0-6)

Management of Learning and Classroom
10421001

การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation

3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

10441001

3(3-0-6)

ปรัชญาและจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้
Philosophy and Psychology for Learning Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

หลักปรัชญาและหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พุทธปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการจัด
การศึกษาไทยในปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหา มโนทัศน์และนโยบายการศึกษาซึ่งมีผลสะท้อนมาจากการเมือง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ การสังเคราะห์แนวโน้มการจัดการศึกษาของไทยในศตวรรษที่
21
Principle of philosophy and principle of psychology related to education;
Buddhist philosophy affecting current Thai educational management; concepts and educational
policy reflecting from education, economy, culture, technology and science, including a
synthesis of trends in Thai educational management in the 21st century.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

10247001

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Curriculum and Learning Management

3(3-0-6)

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

การวิ เ คราะห์ หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี รู ป แบบบริ ห ารงานวิ ชาการในโรงเรีย น โดยเน้ น การ
บริหารงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ การอภิปรายปัญหาและแนวโน้มในการบริหารงาน
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กระบวนการประยุกต์ระบบนิเทศการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้อ งถิ่นและ
สภาวะการจัดการศึกษา
Analysis of principles, concepts, theories, and models of academic administration in
schools, with a focus on curriculum administration, learning management, and educational
supervision; study and analyze elements affecting curriculum and learning management;
supervision of educational management system, based on the National Education Act, educational
standards, and educational quality assurance; discussion of problems and trends in curriculum and
learning management; process of applying supervision system suitable to the local environment
and the state of educational management.

รหัสวิชา
10441002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Assessment for Learning
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความหมาย บทบาท จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หลักการและ
รูปแบบของการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวางแผนและประเมินโครงการทางการศึกษา วิธีการประเมินผล
ในชั้นเรียน การวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพจริง การ
ประเมินขณะปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานผลการ
ประเมิน ปัญหาและแนวโน้มการประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสร้างและทดลองใช้เครื่องมือ
เพื่อประเมินผลการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
Meanings, roles, objectives, and scopes of assessment for learning development;
principles and models of assessment for learning development; planning and educational project
assessment; assessment methods in the classroom; assessment for learning; learning assessment;
authentic assessment; while-learning assessment; instrument construction for data collection; data
analysis and writing reports of assessment results; problems and trends in educational assessment
for learners’ development; practice on instrument construction and its implementation for
educational assessment and learners’ development.

รหัสวิชา
10247002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การออกแบบการจัดการเรียนรู้

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Learning Management Design
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในศตวรรษที 21 โดยเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญและครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการใน
การจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทั้งของไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการ
สังเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในหน่วยงานของตนเอง ฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยออกแบบ นำไปปฏิบัติ ประเมินผลและรายงานการจัดการเรียนรู้
Learning theories, curriculum, learning design, and teaching technics that would
support learners to have the 21st century skill, focusing on learner-centered educational
management design; teachers act as facilitators in learning management; analysis of the best practice
educational management models of both Thailand and abroad to be used as a guideline for
synthesis of educational management methods that would enable learners to use them in their
workplaces; practice of learning management designs by designing, implementing, evaluating, and
reporting learning management.

รหัสวิชา
10441003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการทดสอบและประเมินผลการศึกษา

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Instruments Development for Testing and Evaluation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักการ ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู้สึก และด้านทักษะ
วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการทดสอบและประเมินผลการศึกษา เครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดเจตคติ แบบสำรวจความคิดเห็น แบบสำรวจความสนใจ แบบวัดภาคปฏิบัติ การประเมินตาม
สภาพจริง การฝึกปฏิบัติสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต ฯลฯ
Principles, knowledge of measurement and evaluation on achievement, affective,
and psychology domain; construction and quality of instrument for testing and evaluation; different
types of instrument, for example, achievement test, attitude test, opinion survey, interest survey,
practice form test, authentic assessment; practice on construction and finding the quality of test
forms, questionnaires, and observation forms.

รหัสวิชา
10347001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Media Innovation and Technology for Learning
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การวิเคราะห์เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการแนวคิดเกี่ ยวกับสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านการเรียนรู้ การวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างและการนำเสนอข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้
การใช้คอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการนำข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การนำสื่อออนไลน์มาใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
Analysis of the theories, principles, and concepts of the innovation and information technology
for learning ; analysis of the research results related to using, the usage of computer technology for developing
database of learning development; the using of computer technology for developing database of information for
curriculum and learning development, the creation and presentation internet system by using computer,
electronics lessons for drawing on information at its state of art to adapt in learning management development,
Importing media into teaching, and management of online media. Training practices to develop
innovative media to be used in the learning managment

รหัสวิชา
10441004

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การวิจัยประเมินโครงการ

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Project Evaluation Research
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ลักษณะทั่วไป ขั้นตอน ขอบเขต และโครงสร้างของการวิจัยประเมินโครงการ แบบจำลองในการ
ประเมินโครงการ สิ่งที่จะประเมินและมาตรวัด แหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
จัดกระทำข้อมูล การออกแบบวิจัยประเมินโครงการ การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติสำหรับการวิจัยประเมิน

โครงการ การเขียนรายงานการวิจัยประเมินโครงการ ฝึกปฏิบัติออกแบบวิจัยประเมินโครงการและเขียนรายงานการ
วิจัยประเมินโครงการ
The nature, steps scope and structure of the research project evaluation, evaluation
model; topics to assess and measure; source of information for evaluation; data collection and
manipulation; research design; project planning; data analysis; statistics for the research project
evaluation. Research project evaluation report; practice in research projects evaluation design and
evaluation research projects report.

รหัสวิชา
10441005

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Learning Assessment Based on Learner-Centered Approach
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการวัดและประเมินการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ แนวทางและกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานดีเด่น การ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
New paradigm for learning measurement and evaluation; concepts, principles,
guidelines, and student-centered learning evaluation process; authentic assessment; assessment
busing portfolio; instrument development for student-centered learning evaluation; applications for
learning/teaching improvement.

รหัสวิชา
10441006

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การประเมินด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Testing on Affective and Psychomotor Domains
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
คุณลักษณะทางจิตวิทยากับการตัดสินใจ ธรรมชาติการวัดด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย ความตรง
จากการวัด การประเมินด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัยเครื่องมือและเทคนิคการประเมิน แบบทดสอบมาตรฐาน ด้าน
ความสนใจ ค่านิยมและเจตคติ ด้านบุคลิกภาพ ด้านสังคม และด้านบุคลากร การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์แบบวัดด้านจิต
พิสัยและทักษะพิสัย
Psychological attributes and decisions, nature of affective and psychomotor domains
measurement; validity of measurement; assessment of affective and psychomotor domain;
instruments and assessment techniques; standardized tests in affective and psychomotor domains,
interest, value and attitude, personality, society, and personnel; critical discussion on testing in
Thailand.

รหัสวิชา
10441007

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Research for Learning Developing
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การวิ เ คราะห์ ร ู ป แบบและวิ ธ ี ก ารวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ การอภิ ป รายความสำคั ญ และ
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลเพื่อกำหนดปัญหาวิจัย พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ การออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจัย ดำเนินการทดลองเก็บข้อมูลวิเคราะห์และแปลความ
ข้อมูลเขียนรายงานการวิจัย นำเสนอและประเมินผลการวิจัย
Analysis of the research for learning developing format and research methodology;
discussion of the significance and process and design of research for learning developing, practice in
data collection for synthesizing of the problem in research, innovation and technology development
for solving learning developing problem; design and construct research proposal; do research
experiment; data collecting; analyzing and interpreting of the data; reporting, presenting and
evaluating the research finding.

รหัสวิชา
10441008

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การประเมินคุณภาพผู้เรียน

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Learners Qualitative Assessment
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความหมาย ขอบข่าย และกระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียน การวางแผนการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนด้วยเทคนิคใหม่ๆ การใช้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนพัฒนา
การศึกษา บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพผู้เรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยบุคคลหรือองค์กร
ภายในและภายนอก ปัญหา แนวโน้มและกระบวนทัศน์ใหม่ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ฝึกปฏิบัติประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน นำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน
Meaning, scope and process of learners qualitative evaluation. Planning for learners
qualitative evaluation. Data collection and learners data analysis with new techniques. The
application of learners qualitative evaluation results for education development. Roles of those
involved in learners qualitative evaluation. Learners qualitative evaluation by individuals or external
and internal organizations. Problems, trends and new paradigms in learners qualitative evaluation.
Practice assessment learners and the results of the assessment for developing learners.

รหัสวิชา
10441009

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
วิทยานิพนธ์

น(ท-ป-อ)
12 หน่วยกิต

Thesis
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา เน้นทั้งสาระที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางวิชาการ หรือสาระที่มาจากประสบการณ์การทำงานของผู้เรียน การนำทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลการศึกษา โดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัยและเทคนิคการประเมินผล
สามารถหาองค์ความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา รวมทั้งสามารถเขียนรายงานและนำเสนอ
ผลการวิจัยได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้การดูแลของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
Research on issues of learning menagement and evaluation studies; focusing on the
substance of their creative and academic; the material comes from the experience of learners;
theories and principles used in solving problems relating to research and evaluation studies; based
on research techniques and evaluation techniques; finding knowledge to develop research and
evaluation studies; research report and research presentation in Thai and English, under the
supervision of advisors.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

15540001

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

3(3-0-6)

English for Graduate Students
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อ สารในบริบทที่เป็นทางการและวิชาการ
รูปแบบ องค์ประกอบ เทคนิคการอ่าน การเขียนบทความทางวิชาการเฉพาะด้าน
Necessary Vocabulary and English structure for Communication in formal and
academic context; Form, components and reading techinques and speccfic academic text writing.

รหัสวิชา
41246001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Computer for Graduate Students
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนต
Basic knowledge of computer solfware package system and the computer
application associated with the particular field of study and the basic knowledge oe information
technology, computer netwokes and the internet.
3.1.5.5 รายวิชาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

10222001

การพัฒนาหลักสูตร

3(3-0-6)

Curriculum Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร ทฤษฎี หลักการวิเคราะห์หลักสูตรแนวคิด ในการจัดทำหลักสูตร และสามารถจัดทำหลักสูตรได้
ในระดับต่างๆ องค์ประกอบของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
การบริหารจัดการหลักสูตรสู่การนำหลักสูตรไปใช้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการนำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร
Meaning and importance of curriculum development; philosophy of education and
curriculum development; curriculum models, theories, curriculum analysis principles, concepts and
capacity for curriculum development in different levels; components of curriculum; process of
curriculum development; curriculum development compatible with local setting; curriculum
administration for curriculum implementation; curriculum assessment workshop and application of
the assessment results for curriculum development.

รหัสวิชา
10227001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Management of Learning and Classroom
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ ทฤษฏี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการ
เรียนรู้ สามารถจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติใหเกิดผล
จริง พัฒนาทักษะและสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน
การสร้างวินัยในชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ในสถานศึกษา การเลือกใช้สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม การทดลองสอน การเขียนรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
Meaning of learning management; theories and models of learning management for
learners to reach analysis, synthesis, creative thinking and problem solving; principles, concepts and
guidelines for learning management planning; capacity to make learning management plans,
management of learning and that of environment for learning, and practical implementation;
development of learners in 21th century; integration of inclusive education; classroom management;
classroom discipline building; classroom management atmosphere building for learning;
development of learning centers in schools; selection of appropriate learning materials or resources;
test teaching; learning management outcome report writing; and authentic learning assessment.

รหัสวิชา
10421001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การวัดและประเมินผลการศึกษา

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Educational Measurement and Evaluation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและการ
ใช้เครื่องมือปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินคุณลักษณะ การประเมินตามสภาพจริง การประเมิน
จากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวมโดยสามารถวัดและประเมินผลได้
และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
Principles, concepts and guidelines of learners' learning measurement and
evaluation; instrument development and implementation of educational measurement and
evaluation instrument; characteristic assessment; authentic assessment; portfolio assessment;
performance assessment; formative and summative evaluation; capacity to measure, evaluate and
apply evaluation results for learner development; feedback for improvement.

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบ บ 1. ให้ ค วามสำคั ญ การปฏิ บ ั ต ิ ตามกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับของ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
มหาวิ ทยาลั ยและสั งคม เช่ น ความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบ มีคุณธรรม ไม่ละเมิดผู้อื่น
และมี ค วามรั บผิด ชอบต่อ ตนเอง
2. บ ู ร ณ า ก า ร ป ล ู ก ฝ ั งค ุ ณ ธร ร ม
และสังคม
จริ ย ธรรม ความตระหนั ก รั ก ใน
2. แสดงออกซึ ่ ง ภาวะผู ้ น ำในการ
วิ ชาชี พ และในท้ อ งถิ ่ น ของตนกับ
ส่ งเสริมให้ มี การประพฤติปฏิบัติ
เนื้อหากิจกรรมในบทเรียน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและผู้ 3. จัดการเรียนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม
ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม
ตามในสภาพแวดล้ อ มของการ
ทำงานและในชุ ม ชน สามารถ 4. จัดการเรียนการสอนให้นักศึก ษา
เน้นการศึกษาค้นคว้า การวางแผน
ทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
การปฏิบัติงาน
ข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 5. ใช้ ก รณี ศ ึ ก ษาการอภิ ป รายเพื่ อ
3. เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 6. ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี
ของความเป็นมนุษย์

1. ให้คะแนนการปฏิบัติตนที่แสดงถึง
การเป็ น ผู ้ มี ความรั บผิ ดชอบ มี
คุณธรรม ไม่ละเมิดผู้อื่น
2. สั ง เกตพฤติ ก รรมการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินผลจากการทำ งานกลุ่มและ
การค้นคว้าประเมินกระบวนการทำ
วิทยานิพนธ์
4. ใช้การสัมภาษณ์และบั น ทึ กผลการ
สัมภาษณ์
5. ประเมิ น พฤติ ก รรมนั ก ศึ ก ษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมประเมิน

4. เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 1. เน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เนื้อหา 1. สอบวัดความรู้ในทางทฤษฎีทั้งกลาง
ในเนื ้ อ หาสาระหลักของสาขาวิ ชา
การจัดการเรียนรู้ และประเมินผล

ตามบริบททางการศึกษาหรือของ
ภาคและปลายภาค
ผู้เรียนที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก
2. ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก ง า น ที่ ได้ รั บ

การศึกษา ตลอดจนหลักการและ 2. การสอนในรายวิชาใช้วิธีสอนและ

มอบหมาย นำเสนอหน้าชั้นเรียน และ

ทฤษฎีที่สำคัญและนำมาประยุกต์

กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น

ในการศึกษาค้ นคว้า ทางวิ ชาการ

เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ร ั บ ความรู ้ เ ป็ น ไปตาม 3. สังเกตแบบมีส่วนร่วมจากพฤติกรรม

หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ ครู แ ละ
คำอธิบายรายวิชาที่จัดการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ประเมินผลการศึกษา
3. มอบหมายหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและ 4. ประเมินจากรายงาน ตรวจผลงาน
2. มีความเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้และ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ การจัดการ

ทำรายงานทั ้ งเดี ่ ยวและกลุ ่ ม เพื่ อ
นำเสนอในชั้นเรียน

เรียนรู้ และประเมินผลการศึ ก ษา 4. ค้นคว้าวิเคราะห์เรียนรู้จากการทำ
อย่ า งลึ ก ซึ ้ ง ในวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม การ
กรณี ศ ึ ก ษา เพื ่ อ นำความรู ้ ท าง
ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้

การทำวิทยานิพนธ์

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

จั ด การเรี ย นรู ้ แ ละประเมิ น ผล 5. เรี ย นรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง
การศึกษา

สถานที่จริง แล้วนำผลมาอภิปราย

3. มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย

สรุป เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในชั้น

พัฒนานวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ต ล อ ด ถึ ง

เรียน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อยู่

ผลกระทบของผลงานวิ จ ั ย ใน 6. ใช้ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ลจากสิ ่ งพิ มพ์
ปั จ จุ บ ั น ที ่ ม ี ต ่ อ องค์ ค วามรู ้ ใ น

เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อต่างๆ เพื่อ

สาขาวิ ช าและต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ใ น
วิ ชาชี พ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การจัดการ

การเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ

เรียนรู้และประเมินผลการศึกษา
4. สามารถติดตามความก้าวหน้า ทาง
วิ ช าการและวิ ว ั ฒ นาการของ
ว ิ ช า ช ี พ ค รู แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล
การศึ ก ษา รวมถึ ง ใช้ ค วามรู ้ แ ละ
ทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลการศึกษา
ด้านทักษะทางปัญญา
1. ใช้ ค วามรู ้ ท างภาคทฤษฎี แ ละ 1. ใช้ ก ระบวนการสอนที ่ เ น้ น ให้

1. การสอบวั ดความสามารถในการคิด

ภาคปฏิ บ ั ต ิ ใ นการจั ด การบริ บ ท
ใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ

นั ก ศึ ก ษาได้ ฝ ึ ก ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาทั้ง

และการแก้ไขปัญหา โดยใช้กรณีศึกษา
2. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้

วิ ช าชี พ การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละ

ระดับบุคคลและกลุ่มใน

กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษา

ประเมิ น ผลการศึ ก ษา พั ฒ นา

สถานการณ์ทั่วไปและ

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์

แนวคิ ด ริ เ ริ ่ ม สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ

สถานการณ์ ใน

แ ล ะ วิ จ า ร ณ ์ จ า กกร ณ ี ศึ กษา

ตอบสนองประเด็ น ปั ญ หาโดยใช้ 2. กำหนดชิ้นงานให้ศึกษาอิสระเพื่อ
ดุ ล ยพิ น ิ จ ในการตั ด สิ น ใจใน
การสืบค้น
สถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
2. สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจ ัย สิ่ง

3. ฝึกปฏิบัติการจริงในการประเมินผล
การสร้างเครื่องมือ รวมทั้งการเป็น

ตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงาน
ผู้ประเมิน
ทางวิชาชีพ และพั ฒนาความคิด 4. การฝึ ก ทำกิ จ กรรมเรี ย นรู้ แ ละ
ใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์

ประเมินผลในองค์กรหรือชุมชน

การศึกษาอิสระ การปฏิบัติการจริง
3. ตรวจผลงานการทำวิทยานิพนธ์

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

ความรู้ เดิม หรื อเสนอเป็นความรู้
ใหม่ที่ท้าทาย
3. ใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางใน
การวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อน รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องในสาขาวิชา
หรือวิชาชีพการจัดการเรียนรู้และ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
4. วางแผนและดำเนิ น การโครงการ
ทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการ
ใช้ ค วามรู ้ ท ั ้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิ บ ั ต ิ ตลอดจนการใช้
เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู ้ แ ละ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษา และให้
ข้ อ สรุ ป ที ่ ส มบู ร ณ์ ซ ึ ่ ง ขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติใน
วิ ช าชี พ ที ่ ม ี อ ยู ่ เ ดิ ม ได้ อ ย่ า งมี
นัยสำคัญ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. รั บ ผิดชอบในการดำเนิน งานของ 1. มอบหมายงานที่ทำด้วยตนเอง และ 1. ประเมินผลการนำเสนองานกลุ่ม
เป็นระยะเพื่อติดตามผล
ตนเองและร่ว มมื อกั บผู้ อ ื ่น อย่าง
งานกลุ่มระหว่างการเรียน
ความก้าวหน้าของงาน
เต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและ 2. ทำกิ จ กรรมกลุ ่ ม สั ม พั น ธ์ ท ี ่ ใ ช้
2. กำหนดให้มีการประเมินตนเอง
ปัญหาต่างๆ รวมทั้งวางแผนในการ
กิจกรรมหลากหลาย
และให้เพื่อนประเมินในการเข้า
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพใน 3. จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างการ
ร่วมกิจกรรมหรือผลการนำเสนอ
การปฏิบัติงานระดับสูงได้
ฝึ ก ศึ ก ษาดู งานนอกสถานที่ การ
งานที่ได้รับมอบหมาย
ร่ ว มสั ม มนานำเสนอผลงานทาง 3. การตรวจผลงาน
วิชาการในที่ประชุม และการเขียน
2. ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้ง
ในฐานะผู้นำและสมาชิกในกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความทางวิชาการ

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

3. สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน หรือ

4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้

และความรั บ ผิ ด ชอบในงาน ที่

ด้ ว ยตนเอง ตลอดจนสามารถ 4. จั ด การเรี ย นการ รู้ โ ดยการใช้

ได้รับมอบหมาย

ตั ด สิ น ใจในการดำเนิ นงานด้ ว ย
ตนเองและสามารถประเมินตนเอง
ได้

กรณีศึกษาเพื่อให้ได้พัฒนาตนเอง 5. ตรวจผลงานการทำวิทยานิพนธ์
และรับผิดชอบต่อสังคม
5. กระบวนการทำวิทยานิพนธ์

4. แสดงออกในทักษะการเป็นผู้นำได้
อย่ า งเหมาะสมตามโอกาสและ
ส ถ า น ก า ร ณ ์ เ พ ื ่ อ เ พ ิ ่ ม พู น
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงานของ
กลุ่ม รวมถึงสามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1. สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและ 1. ฝึกสร้างข้อสอบ และการหาคุณภาพ 1. ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียน
สนทนาทั้งภาษาไทยและ
ของข้อสอบชนิดต่างๆ
ภ า ษ า ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ อ ย ่ า ง มี 2. ฝึกการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ

การสอนโดยใช้ แ บบสั ง เกต แบบ
ประเมิ น ทั ก ษะการพู ด และการ

ประสิทธิภาพ โดยสามารถสื่อสาร

ข อ ง ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู้ แ ล ะ

เขียน

ทั้งปากเปล่าและการเขียน รวมทั้ง

ประเมิ น ผลการศึ ก ษา โดยเลื อ ก 2. ฝึ ก ปฏิ บั ต ิ จ ริ ง ในสถานการณ์ ที่

การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์

สถิ ต ิ ท ี ่ เ หมาะกั บ รู ป แบบของการ
กำหนดให้
จั ด การเรี ย นรู้ แ ละประเมิ น ผล 3. สังเกตอย่างมีส่วนร่วม

2. คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ

การศึกษา

4. การทดสอบ

สถิ ต ิ เ พื ่ อ นำมาใช้ ใ นการศึ ก ษา 3. จัดสารสนเทศและให้บริการระบบ 5. ตรวจผลการทำวิทยานิพนธ์
ค้ น คว้ า ปั ญ หา สรุ ป ปั ญ หาและ

สารสนเทศที่เข้าถึงและ ใช้สะดวกที่

เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ต่างๆ
3. สื ่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 4. ฝึกการนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อใน
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้ง
ในวงการวิชาการและวิชาชีพ การ
จั ด การเรี ย นรู้ แ ละประเมิ น ผล
การศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไป โดย
นำเสนอรายงานทั้งที่เป็นทางการ

รูปแบบต่างๆ

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

และไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิม พ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่
สำคัญ
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1. เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มี 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ 1. ตรวจผลงาน
รูปแบบทั้งที่เป็นทางการ (formal)

โดยให้ น ั ก ศึ ก ษาได้ ศ ึ ก ษาจาก 2. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมตาม

รูปแบบกึ่งทางการ (non-formal)

สถานการณ์จริง

แ ล ะ ร ู ปแ บบ ไม่ เป ็ น ทางการ 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา
(informal) อย่างสร้างสรรค์
ต่างๆ โดยกำหนดประเด็นปัญหา

สภาพการเรี ย นรู ้ จ ากการฝึ ก นำ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ย นรู้
และประเมิ น ผล การศึ ก ษาไป

2. เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สำหรับ

เพื ่ อ ให้ ม ี โ อกาสฝึ ก จั ด การเรี ย นรู้

ประยุกต์ใช้ ปฏิบัติการสอนจริ ง ใน

ผู ้ เ รี ย นที ่ ห ลากหลาย ทั ้ ง ผู ้ ท ี ่ มี

ตามมาตรฐานรายวิชาด้วย

สถานศึกษา

ความสามารถพ ิ เศษ ผ ู ้ เท ี ่ มี
ความสามารถปานกลาง และผู ้ ที่มี

ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ เ ท ค น ิ ค ที่ 3. สังเกตอย่างมีส่วนร่วม
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ป ฏ ิ บ ั ต ิ อ ย ่ า ง 4. การทดสอบ

ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม

สม่ำเสมอจนเกิดความเชี่ยวชาญ

3. เชี ่ ย วชาญการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละ
ประเมินผลในวิชาที่สอนอย่างบูรณา 3. การนำไปใช้ได้จริงใน
การ
สถานศึกษา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)


ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

ทักษ
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ระห

รายวิชาเฉพาะ

คว
1

2

10441001 ปรัชญาและจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้





10247001 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้



10441002 การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
10247002 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

3




10441003 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการทดสอบและประเมินผลการศึกษา



4

1





2



1









































10441004 การวิจัยประเมินโครงการ









10441005 การประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ






4



10347001 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

10441006 การประเมินด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย

3







10441008 การประเมินคุณภาพผู้เรียน







10441009 วิทยานิพนธ์







15540001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา















1
















































4





10441007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3







2














41246001 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา



10222001 การพัฒนาหลักสูตร

















10227001 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

















10421001 การวัดและประเมินผลการศึกษา



























