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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/สาขาวิชา   คณะครุศาสตร์ 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25551481104044 

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational Research and Evaluation 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
  ช่ือย่อ ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)          
   

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Master of Education (Educational Research and Evaluation) 
  ช่ือย่อ M.Ed. (Educational Research and Evaluation)      

3.  จํานวนหน่วยกิต  
36 หน่วยกิต  

4. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลังสาํเร็จการศึกษา  
 4.1 ครูผู้สอนด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
 4.2 นักวิจัยทางการศึกษา 
 4.3 นักวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 4.4 นักวิชาการศึกษา 
 4.5 นักสถิติทางการศึกษา 
 4.6 ศึกษานิเทศก์ 
 47.7 บุคลากรทางการศึกษา 
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 อาคาร 9  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา ควบคู่กับการเป็น
มหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถทําวิจัยเพ่ือแสวงหา
ความรู้ใหม่และการวิจัยประยุกต์เพ่ือประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษาของสังคมและประเทศชาติ 
 1.2  ความสําคัญ   

       การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มุ่งเน้นให้
ความสําคัญกับครู บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อันจะส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของตน องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป  
 1.3 วัตถุประสงค์  

      เพ่ือผลิตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาที่มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
         1.3.1 มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษาในระดับสูงมี
ความคิดสร้างสรรค์ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
         1.3.2 สามารถนําความรู้ทางด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ทางการศึกษา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
         1.3.3 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทางด้านวิจัยและประเมินผล
การศึกษา  และเผยแพร่สู่สังคม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษา  
         1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และศรัทธาในวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ใช้ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่  
- ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
- ภาคฤดูร้อน  ต้ังแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
3. หลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาใช้ระยะเวลาในการ

สําเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมนิผลการศึกษาใช้
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ดังน้ี 

1)  หมวดวิชาสัมพันธ์   2 หน่วยกิต 
2)  หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมน้่อยกว่า           22 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ                         15 หน่วยกิต  
 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า         7 หน่วยกิต  
3)  หมวดวิทยานิพนธ์                              12 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: มีหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน สําหรับผู้ที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน คือ ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 
2 หน่วยกิต 

  3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
      1) ความหมายของตัวเลขของรหัสวิชา  
   เลขประจําวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 
   ตัวเลขตําแหน่งที่ 1-3 หมายถึง  สาขาวิชา  
    104 หมายถึง สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
    700 หมายถึง สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 



บัณ
ฑิต
วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ

นค
รร
าช
สีม
า

   ตัวเลขตําแหน่งที่ 4  หมายถงึ  ระดับความยากง่ายหรือช้ันปี  
    5 หมายถึง ปีที่ 5 หรือระดับปริญญาโทปีที่ 1 
    6 หมายถึง ปีที่ 6 หรือระดับปริญญาโทปีที่ 2 
   ตัวเลขตําแหน่งที่ 5 หมายถึง  เน้ือหาวิชา กลุ่มย่อยของสาขาวิชา มีความหมายดังน้ี 
    0 = กลุ่มวิชาสัมพันธ์  
    1 = กลุ่มวัดและประเมินผลการศึกษา 
    2 = กลุ่มพัฒนาเครื่องมือวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
    3 = กลุ่มวิจัยการศึกษา 
    4 = กลุ่มสถิติการศึกษา  
    5 = กลุ่มคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
    6 = กลุ่มการสัมมนาหัวข้อพิเศษ  
    8 = กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    9 = กลุ่มวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ 
   ตัวเลขตําแหน่งที่ 6  หมายถงึ  ลําดับก่อนหลังของวิชา 

   2)  รายวิชาตามโครงสรา้งหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มีรายละเอียดตาม
โครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี  

  ก. หมวดวิชาสัมพันธ์ ให้เรียน 2 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปน้ี 
104501 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 

(Statistics for Educational Research) 
2(1-2-3)

  ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

 (1)  วิชาบังคับ ให้เรียน 15 หน่วยกิต สําหรับแผน ก 2 ตามรายวิชาต่อไปน้ี 
104511 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 

Theory of Measurement and Evaluation 
2(1-2-3)

104521 การสร้างเครื่องมือสําหรับการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
Instrument Development for Educational Research 
and Evaluation 

3(2-2-5)

104531 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
Educational Research Methodology

3(2-2-5)

104532 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง 
Advanced Educational Research Methodology 

3(2-2-5)

104541 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง 1 
Advanced Statistics for Educational Research I 

2(1-2-3)

104561 การสัมมนาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
Seminar in Educational Research and Evaluation 

2(0-4-2)
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  ค.  วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี  
104512 การวดัทางด้านพุทธิพิสัย 

Measurement of Cognitive Domain 
2(1-2-3) 

104513 การวดัทางด้านทักษะพิสัย 
Measurement of Psychomotor  Domain 

2(1-2-3) 

104514 การวดัทางด้านจิตพิสัย 
Measurement of Affective Domain 

2(1-2-3) 

104611 การวดัความถนดั 
Measurement of Aptitude 

2(1-2-3) 

 
104612 การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน 

Standardized Test Construction 
2(1-2-3) 

104613 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance 

2(1-2-3) 

104614 การประเมินทางการศึกษา 
Educational Evaluation 

2(1-2-3) 

104615 การประเมินตามสภาพจริง 
Authentic Assessment 

2(1-2-3) 

104616 ประเด็นการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
Educational Measurement and Evaluation Issue 

2(1-2-3) 

104617 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางด้านวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
Independent Study in Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

104618 การประเมินในชั้นเรียน 
Classroom Assessment 

2(1-2-3) 

104619 การสะท้อนผลการเรียนรู ้
Feedback  for Learning 

2(1-2-3) 

104533 การวจิัยเชิงทดลอง 
Experimental Research 

2(1-2-3) 

104534 การวจิัยสถาบัน 
Institutional Research 

2(1-2-3) 

104631 การวจิัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative  Research 

2(1-2-3) 

104632 การวจิัยปฏิบัตกิาร 
Action Research 

2(1-2-3) 

104633 การวจิัยเพือ่พฒันาการเรียนรู ้
Research for Learning Development 

2(1-2-3) 

104634 การวจิัยและพัฒนาทางการศึกษา 
Educational Research and Development 

2(1-2-3) 

104635 การวจิัยอนาคต 
Future Research 

2(1-2-3) 
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104636 ประเด็นการวิจยัทางการศึกษา 
Educational Research Issue 

2(1-2-3) 

104637 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางด้านการวจิัยการศึกษา 
Independent Study in Educational Research 

3(2-2-5) 

104641 สถิติเพื่อการวิจยัทางการศึกษาขั้นสูง 2 
Advanced Statistics for Educational Research 2 

2(1-2-3) 

104642 สถิตินอนพาราเมตริก 
Nonparametric Statistics 

2(1-2-3) 

104643 เรื่องคัดเฉพาะทางสถติิทางการศึกษา 
Selected topics of Educational Statistics 

2(1-2-3) 

104651 โปรแกรมสําเรจ็รูปเพ่ือการวิจัย 
Computer Program for Conducting Research 

3(2-2-5) 

 
  ง. หมวดวิทยานิพนธ์ ให้ทําวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

104691 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

12 (50) 
หน่วยกติ 

 
     จ. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่
คิดคํานวณเกรดและหน่วยกิต 

700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 
(English for Graduate Studies) 
 

2(1-2-3) 

 
  3.1.4  คําอธบิายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาสัมพันธ์ 
104501 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 

(Statistics for Educational Research) 
2(1-2-3)

   ระเบียบวิธีการทางสถิติ ระดับการวัดของข้อมูล สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบ
สมมุติฐาน สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกรณีประชากรไม่เกิน 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับ
งานวิจัย ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
แปลความหมาย 
  

   ข.  หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา 
1) วิชาบังคับ  

104511 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
(Theory of Measurement and Evaluation) 

2(1-2-3)
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ทฤษฏีการวัดแบบด้ังเดิม ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง การวัดแบบอิง
กลุ่ม การวัดแบบอิงเกณฑ์ ความเที่ยง ความตรง คะแนนและความหมายของคะแนน ทฤษฎีการประเมิน 
ฝึกปฏิบัติการประมาณค่าความเที่ยง และความตรง 

 
104521 การสรา้งเครื่องมือสําหรบัวิจัยและประเมินผลการศึกษา

(Instrument Development for Educational Research and 
Evaluation) 

3(2-2-5)

หลักการและความรู้เก่ียวกับการวัด และประเมินผลการศึกษา วิธีการสร้าง และหาคุณภาพ
เครื่องมือในการวิจัยและประเมินผลการศึกษาทั้งทางด้าน พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ฝึกปฏิบัติการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 
 
104531 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

(Educational Research Methodology) 
3(2-2-5)

ความสําคัญของการใช้การวิจัยในการพัฒนาการศึกษา ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษา 
ประเภทการวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบต่างๆ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 
การประเมินงานวิจัย และปฏิบัติการวางแผนการวิจัย 

 
104532 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง 

(Advanced Educational Research Methodology) 
3(2-2-5)

การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา  การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม การวิจัยและพัฒนา การสังเคราะห์งานวิจัย การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปผลและการเขียนรายงาน ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย 

 
104541 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง 1  

(Advanced Statistics for Educational Research I) 
2(1-2-3)

การเลือกใช้สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทาง  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ  
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง 

 
104561 สัมมนาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา                     

(Seminar in Educational Research and Evaluation) 
2(0-4-2)

 เลือกหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยที่เก่ียวข้องกับวิทยาการด้านการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา นํามาวิเคราะห์และอภิปรายในช้ันเรียน ภายใต้การให้คําปรึกษาและแนะนําของอาจารย์ประจํา
วิชา 
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 2) วิชาเลือก  
104512 การวัดทางด้านพุทธิพสิัย                                        

(Measurement of Cognitive Domain) 
2(1-2-3)

       ความหมายและลักษณะของการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ระดับของพฤติกรรมด้านพุทธิ
พิสัย ธรรมชาติของการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย หลักการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การวางแผนการใช้ การประเมิน และการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือ ฝึกปฏิบัติการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
 

104513 การวัดทางด้านทักษะพสิัย                                          
(Measurement of Psychomotor Domain) 

2(1-2-3)

  ความหมายและลักษณะของการวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ระดับของพฤติกรรมด้านทักษะ
พิสัย ธรรมชาติของการวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย หลักการวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การวางแผนการใช้ การประเมิน และการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือ ฝึกปฏิบัติการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
 

104514 การวัดทางด้านจิตพสิัย 
(Measurement of Affective Domain) 

2(1-2-3)

  ความหมายและลักษณะของการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ระดับของพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 
ธรรมชาติของการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย หลักการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด
พฤติกรรมด้านจิตพิสัย การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การวางแผนการใช้ การประเมนิ และการปรบัปรุง
เคร่ืองมือ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

  

104611 การวัดความถนัด 
(Measurement of Aptitude) 

2(1-2-3)

  ความหมายและลักษณะของการวัดความถนัด ทฤษฎีเก่ียวกับความถนัด กระบวนการวัด 
หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผลและการใช้ผลการวัด 
การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน ฝึกปฏิบัติสร้างแบบวัดความถนัด 

 
104612 การสรา้งแบบทดสอบมาตรฐาน 

(Standardized Test Construction) 
2(1-2-3)

 ลักษณะและกระบวนการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน การสร้างแบบทดสอบ การทดลองใช้ 
การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐาน การสร้างเกณฑ์มาตรฐาน การเขียนคู่มือการ
ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน และจรรยาบรรณในการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ
มาตรฐาน 
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104613 การประกันคณุภาพการศึกษา                                      
(Educational Quality Assurance) 

2(1-2-3)

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพภายนอก  
หน่วยงานควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
104614 การประเมินทางการศึกษา 

(Educational Evaluation) 
2(1-2-3)

 ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสําคัญ ขอบข่าย กระบวนการประเมินผลการศึกษา วาง
แผนการประเมินผลการศึกษา ปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการศึกษา การรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคใหม่ๆ การนําผลท่ีได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา  
บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคล
หรือองค์กรภายในและภายนอก แนวโน้มความคิดใหม่และปัญหาในการประเมินผลการศึกษา ปฏิบัติการ
ประเมินผลการศึกษา  
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104615 การประเมินตามสภาพจริง      
(Authentic Assessment) 

2(1-2-3)

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีการประเมินตามสภาพจริง วิธีการและการสร้าง
เครื่องมือและการกําหนดเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง แนวทางการประยุกต์ใช้ ปัญหาอุปสรรคและ
วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ปฏิบัติการออกแบบการประเมินตามสภาพจริง  

 
104616 ประเด็นการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

(Educational Measurement and Evaluation Issue) 
2(1-2-3)

 หัวข้อใหม่ ๆ ทางด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่นํามาอภิปรายอย่างกว้างขวางและ
ลึกซึ้ง  

 
104617 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

(Independent Study in Measurement and Evaluation) 
3(2-2-5)

 ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาและกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
และนํามาจัดโครงการพิเศษหรือรายงานภายใต้คําปรึกษาแนะนําของอาจารย์ 

 
104618 การประเมินในช้ันเรียน     

(Classroom Assessment) 
2(1-2-3)

 แนวคิดหรือทฤษฎีการประเมินในช้ันเรียน การประเมินขณะเรียนรู้ การประเมินเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ และการประเมินเพ่ือตัดสินการเรียนรู้ การออกแบบการประเมินในช้ันเรียน เทคนิคการประเมินใน
ช้ันเรียนและการใช้ข้อมูลจากการประเมินเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 

 
 104619 การสะท้อนผลการเรียนรู้     

(Feedback for Learning) 
2(1-2-3)

 แนวคิดการสะท้อนผลการเรียนรู้ ประเภทการสะท้อนผลการเรียนรู้ เทคนิคการใช้ข้อคําถาม
เพ่ือสะท้อนผลการเรียนรู้ 

 
104533 การวิจัยเชงิทดลอง 

(Experimental Research) 
2(1-2-3)

 ความหมาย แนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง เทคนิควิธีที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง 
การเขียนรายงาน การวิจัยและประเมินผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงทดลอง 

 
104534 การวิจัยสถาบนั  

(Institutional  Research) 
2(1-2-3)

 ความหมาย แนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัยสถาบัน การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยสถาบัน 
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104631 การวิจัยเชงิคณุภาพ      
(Qualitative  Research) 

2(1-2-3)

 ความหมาย แนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทาง
การศึกษา  เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการ
วิจัยและการประเมินการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
104632 การวิจัยปฏิบติัการ 

(Action Research) 
2(1-2-3)

 ความหมาย แนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ เทคนิคการควบคุม    ติดตามการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการ 

 
104633 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

(Research for Learning Development) 
2(1-2-3)

 ความหมาย แนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหาในการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

 
104634 การวิจัยและพฒันาทางการศึกษา

(Educational Research and Development) 
2(1-2-3)

 ความหมาย แนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัยและพัฒนา รูปแบบ และวิธีวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดขั้นตอนการทํางานและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน ฝึกปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

 
104635 การวิจัยเชงิอนาคต 

(Future Research) 
2(1-2-3)

 ความหมาย แนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิควิธีที่ใช้ในการวิจัยเชิงอนาคต 
การเขียนรายงาน การวิจัยและประเมินผลการวิจัย ปฏิบัติการวิจัยเชิงอนาคต 

 
104636 ประเด็นด้านวิจัยการศึกษา 

(Educational Research Issue) 
2(1-2-3)

 หัวข้อใหม่ๆ ของวิจัยทางการศึกษาที่นํามาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 
  

104637 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางด้านวิจัยการศกึษา 
(Independent Study in Educational Research) 

3(2-2-5)

 ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาและกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านวิจัยการศึกษาและจัดโครงการพิเศษ
หรือรายงานภายใต้คําปรึกษาแนะนําของอาจารย์ 
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104641 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง 2 
(Advanced Statistics for Educational Research 2) 

2(1-2-3)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิงของพหุตัวแปร ได้แก่ การวิเคราะห์สาเหตุ การวิเคราะห์จําแนก 
การวิเคราะห์จัดกลุ่มและการวิเคราะห์องค์ประกอบ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิงของพหุตัวแปร 

 
 104642 สถิตินอนพาราเมตริก 

(Nonparametric Statistics) 
2(1-2-3)

  มาตรการวัด ลักษณะของข้อมูล วิธีการทดสอบข้อมูลโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก  ข้อตกลง
สําคัญในการใช้สถิตินอนพาราเมตริก ได้แก่ การทดสอบกลุ่มเดียว การทดสอบสองกลุ่มและการทดสอบ
หลายกลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การนําเสนอผลการวิเคราะห์และการแปลความหมาย ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตินอนพาราเมตริก 

 
104643 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติทางการศึกษา 

(Selected Topics of Educational Statistics) 
2(1-2-3)

หัวข้อใหม่ๆ ของสถิติทางการศึกษาที่นํามาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 
 

104651 โปรแกรมสําเรจ็รูปเพื่อการวิจัย 
(Computer Program for Conducting Research 

3(2-2-5)

 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะสําคัญของโปรแกรมสําเร็จรูป 
กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยและวัดผลทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยและวัดผลทางการศึกษา 

 
 ค. หมวดวิทยานิพนธ์ 

104691 วิทยานพินธ ์
(Thesis) 
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ค้นคว้าและเสนอผลงานวิจัยด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภายใต้คําแนะนําและความ
เห็นชอบของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     ง. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
700501 ภาษาอังกฤษสําหรบับณัฑิตศึกษา 

(English for Graduate Studies) 
2(1-2-3)

 การพัฒนาทักษะการฟังการพูด การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียนสําหรับ
บัณฑิตศึกษา การอ่านเอกสารทางวิชาการ บทคัดย่อ รายงานการวิจัยและบทความวิจัยที่เกี่ยวกับสาขา 
กลวิธีการอ่าน การสรุปจากการอ่านเอกสารทางวิชาการ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง การอ้างอิง การเขียน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจและบทคัดย่อ 
 (รายวิชาสําหรับผู้ที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน) 
 




