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โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน ไมนอยกวา 28 หนวยกิต และวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รวมเปน 40 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวย
1. วิชาเอก ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
1.1 สัมมนา 2 หนวยกิต
1.2 วิชาเอกบังคับ 14 หนวยกิต
1.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

รายการวิชา
1. วิชาเอก ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
1.1 สัมมนา 2 หนวยกิต
01153597 สัมมนา (Seminar)
1,1
1.2 วิชาเอกบังคับ 14 หนวยกิต
01153511 การประเมินโครงการทางการศึกษา (Program Evaluation I Education)
3(3-0)
01153521 การประเมินทางการศึกษาขั้นสูง (Advanced Educational Assessment)
2(2-0)
01153531 สถิติในการวิจัยทางการศึกษา I (Statistics in Educational Research I)
3(3-0)
01153541 สารัตถการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Foundations in Educational Research and Evaluation)
3(3-0)
01153591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางการศึกษา (Research Methods in Education)
3(3-0)
1.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ใหนิสตเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาไมนอยกวา 6 หนวยกิต และรายวิชาในหรือนอกสาขาวิชาที่นิสิตสังกัดของมหาวิทยาลัย ที่มี
เลขรหัส 3 ตัวทายระดับ 500 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต โดยความ
เห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รายวิชาที่อยูในสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษามีดังนี้
01153513 การประเมินคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assessment)
3(1-4)
01153522 การสรางและการใชแบบทดสอบมาตรฐาน (Construction and Utilization of Standardized Test)
2(2-0)
01153524 การสรางเครื่องมือวัดทางการศึกษา (Educational Test Construction)
2(2-0)
01153532 สถิติในการวิจัยทางการศึกษา II (Statistics in Educational Research II)
2(2-0)
01153534 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษา
(Nonparametric Statistics in Educational Research)
2(2-0)
01153581 การวิจัยคุณภาพทางการศึกษา (Qualitative Research in Education)
2(2-0)
01153592 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา (Experimental Research Design in Education)
2(2-0)
01153594 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา (Action Research in Education)
2(2-0)
01153596 เรื่องเฉพาะทางการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
(Selected Topics in Educational Research and Evaluation)
1-3
01153598 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3

2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
01153599 วิทยานิพนธ (Thesis)

1-12

คําอธิบายรายวิชา
01153511

01153513

01153521

01153522

01153524

01153531

01153532

01153534

01153541

การประเมินโครงการทางการศึกษา (Program Evaluation in Education)
3(3-0)
พัฒนาการของศาสตรการประเมิน บทบาทของการประเมินโครงการตอการตัดสินใจ หลักการและเทคนิค
การประเมินเพื่อการจัดการความเสี่ยงของโครงการ การออกแบบและการปฏิบัติการประเมินโครงการ คุณภาพ
มาตรฐานของการประเมินโครงการ การปฏิบัติการติดตามประเมินโครงการ บทบามและจรรยาของนักประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assessment)
3(1-4)
ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการประเมินคุณภาพการศึกษา ความสัมพันธของระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษากับระบบการประกันคุณภาพ องคกรและเครือขายการประเมินคุณภาพทั้งภายในและตางประเทศ
การพัฒนาเกณฑและมาตรฐานการประเมิน เทคนิคการประเมินตนเองของสถาบัน และการเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพสถาบันการศึกษา การปฏิบัติการประเมินในสถานศึกษา การประเมินอภิมาน
บาทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และจรรยาของผูตรวจสอบภายในและนักประเมินภายนอก
การประเมินทางการศึกษาขั้นสูง (Advanced Educational Assessment)
2(2-0)
หลักการและกระบวนการประเมินทางการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบ การตรวจสอบและการปรับปรุงคุณภาพประเมินทางการศึกษา
การสรางและการใชแบบทดสอบมาตรฐาน (Construction and Utilization of Standardized Test)
2(2-0)
ลักษณะเฉพาะและแหลงของแบบสอบถามมาตรฐาน การใชแบบสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินทางการศึกษา
การออกแบบ การสราง และการพัฒนาแบบสอบมาตรฐาน การใชคอมพิวเตอรในการสอบและการจัดทําคลังขอสอบ
การพัฒนาเกณฑในการแปลความหมายของผลการสอบ และการรายงานผลการสอบ
การสรางเครื่องมือวัดทางการศึกษา (Educational Test Construction)
2(2-0)
หลักการเกี่ยวกับการวัดทางการศึกษา ลักษณะเฉพาะที่ตองการวัด การสรางเครื่องมือวัดทางการศึกษา การวิเคราะห
คุณภาพของเครื่องมือวัด การแปลความหมาย เกณฑปกติ และการรายงานผลการวัด
สถิติในการวิจัยทางการศึกษา I (Statistics in Educational Research I)
3(3-0)
ความเกี่ยวของระหวางสถิติกับการวิจัย การเลือกใชสถิติใหเหมาะสมสําหรับการวิจัยในสถานการณตางๆ พรรณนา
สถิติ อนุมานสถิติ ในกรณีที่ตองการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมในกรณีที่มี
ตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร การแปลความหมายผลที่ไดจากการวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัยดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในทางสังคมศาสตร
สถิติในการวิจัยทางการศึกษา II (Statistics in Educational Research II)
2(2-0)
อํานาจของการทดสอบ การใชอนุมานสถิติในการศึกษาเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ระหวางกลุม ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ
มากกวาหนึ่งตัวทั้งรูปแบบผลกระทบตามกําหนด รูปแบบผลกระทบแบบสุมและรูปแบบผลกระทบแบบผสม
การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบการวิจัยที่มีการวัดซ้ํา การใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในการวิจัยเชิงสหสัมพันธ
และการวิจัยกึ่งทดลอง เนนการวิเคราะหและการแปลความหมายขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
พื้นฐาน: 01153531
สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษา
(Nonparametric Statistics in Educational Research)
2(2-0)
หลักการและขอตกลงเบื้องตนของสถิตินอนพาราเมตริก การทดสอบสมมติฐาน สําหรับกลุมตัวอยางกลุมเดียว
กลุมตัวอยางสองกลุมและมากกวาสองกลุมขึ้นไป การวิเคราะหสหสัมพันธสําหรับขอมุลที่มีระดับมาตรานามบัญญัติ
ขึ้นไป
สารัตถการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
(Foundations in Educational Research and Evaluation)
3(3-0)
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยและประเมินทางการศึกษาดานปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐกิจ

01153581

01153591

01153592

01153594

01153596

01153597
01153598
01153599

การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมมาย การศึกษาและการเรียนการสอน แนวโนมและ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางการวิจัยและประเมินทางการศึกษา การประยุกตหลักการและทฤษฎีเพื่อการวิจัย
และประเมินทางการศึกษา
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา (Qualitative Research in Education)
2(2-0)
กระบวนทัศนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดคําถามการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการตีความหมาย การนําเสนอผลการวิจัย การ
วิจารณงานวิจัยเชิงคุณภาพจรรยาบรรณการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (Research Methods in Education)
3(3-0)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดคําถามการวิจัย การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล การนําเสนอผลการวิจัย การวิจารณงานวิจัย
จรรยาบรรณการวิจัย
การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา (Experimental Research Design in Education)
2(2-0)
หลักการของการวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา แบบแผนของการวิจัยเชิงทดลอง การวิเคราะหและแปลความหมาย
ขอมูล การนําเสนอผลการวิจัย การวิเคราะหวิจารณงานวิจัยเชิงทดลอง จรรยาบรรณการวิจัย
การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา (Action Research in Education)
2(2-0)
หลักการของการวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา การวิเคราะหสภาพปญหาทางการศึกษา การกําหนดคําถามการวิจัย
ปฏิบัติการ การออกแบบการวิจัย การวางแผนปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพื่อสะทอน
ผลของการปฏิบัติการ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของการวิจัยปฎิบัติการ การนําเสนอผลการวิจัย จรรยาบรรณ
การวิจัย
เรื่องเฉพาะทางการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
(Selected Topics in Educational Research and Evaluation)
1-3
เรื่องเฉพาะทางการวิจัยและประเมินทางการศึกษาในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไป
ในแตละภาคการศึกษา
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ในระดับปริญญาโท
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
วิทยานิพนธ (Thesis)
1-12
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ

