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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
Master of Education Program in Education Research and
Evaluation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Education (Education Research and Evaluation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Ed. (Education Research and Evaluation)

3. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
42 หน่วยกิต

4. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ จั ย และประเมิ น ผลการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยทาง
การศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของการศึกษาและมุ่งเน้น “การวิจัย
และประเมินผลเพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น”
4.2 ความสําคัญ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เป็นหลักสูตรที่เน้นการ
เรียนการสอนเชิงวิจัย (Research-based Learning) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problembased Learning) หรือ PBL ในการจัดการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งการฝึก
ปฏิ บัติวิจั ยและประเมินผลโดยการทําโครงการต่างๆ ในพื้ นที่ควบคู่กับการเน้นให้มีคุณธรรม จริย ธรรม
จรรยาบรรณนักวิจัย สํานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
4.3 วัตถุประสงค์
4.3.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรด้านการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาในท้องถิ่น
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4.3.2 เพื่อผลิตบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ทําหน้าที่
พัฒนาการเรียนการสอนและจัดการศึกษาในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการของการวิจัยและการประเมินผลเป็น
เครื่องมือ
4.3.3 เพื่อ ส่งเสริมการศึ กษาค้ นคว้าและเผยแพร่วิธีการ เทคโนโลยีใ หม่ๆ ในการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ครูผู้สอนในสถานศึกษา
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ประเมินอภิมาน
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
นักวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชน
นักวิจัยอิสระ

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
6.1 อาคารเรียนคณะครุศาสตร์
6.2 ศูนย์ให้การเรียนรู้มหาวิทยาลัยในเมือง
6.3 ศูนย์การเรียนอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัย

7. ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 แต่ละภาคเรียนมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์ ยกเว้นการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนกําหนดให้มีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับ
การศึกษาภาคปกติ โดยระบบการนับหน่วยกิตให้นับคาบเวลาเรียนเป็นหลัก
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน มีการนับคาบเวลาเรียน
ให้ครบตามเกณฑ์ที่เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

8. การดําเนินการหลักสูตร
8.1 วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
8.1.1 ระยะเวลาการศึกษา ให้ใช้เวลาในการศึกษาระหว่าง 2 – 5 ปีการศึกษา ตามข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ในหมวด 1
8.1.2 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 ว่ า ด้ ว ยการสอบและประเมิ น ผล
การศึกษา (แสดงในภาคผนวก)
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การวั ด ผลดํ า เนิ น การโดยการสอบรายวิ ช าทุ ก รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น การสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การ
สอบคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ซึ่งอาจใช้หลักฐานการสอบจากสถาบันทางภาษาที่ได้มาตรฐาน
เทียบเคียงการสอบแทนการสอบภาษาต่างประเทศได้ ตามกําหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
สามารถใช้การสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานอื่นเทียบเคียงได้
การสําเร็จการศึกษาต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยต้องได้
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
8.1.3 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ในหมวด 3
9. หลักสูตร
9.1 จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
9.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มวิชา
ตามแผน ก แบบ ก (2)
ก. หมวดวิชาสัมพันธ์
9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
21 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554
9
9
21
15
6
12
สอบ
42

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ์
4. ภาคนิพนธ์
5. สอบประมวลความรู้
รวม
10. รายวิชาตามหลักสูตรและข้อกําหนดตามหมวดวิชา
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ก. หมวดวิชาสัมพันธ์ รวม 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
RE54501
RE54502
RE54503
RE54504

ชื่อวิชา
สังคมศาสตร์ทางการศึกษา
สถิติเพื่อการวิจัยและประเมินผล
จิตวิทยาการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รวม

จํานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(2-2-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
9

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน รวม 21 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก (2)
รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
RE54601
RE54602
RE54603
RE54604
RE54605
RE54606

ชื่อวิชา
หลักการประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยประเมินโครงการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

จํานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2(1-2-4)
3(2-2-6)
2(2-2-4)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
2(0-4-4)

รายวิชาเลือกให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
RE54701
RE54702
RE54703
RE54704
RE54705
RE54706
RE54707
RE54708
RE54709
RE54710

ชื่อวิชา
สถิติขั้นสูง
สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษา
การประเมินตามสภาพจริง
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ระเบียบวิธีวิจัยในการเรียนการสอน
การวิจัยสถาบัน
การประเมินงานวิจัย
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
การสร้างเครื่องมือวัดด้านนอนคอกนิทิฟ
ค. วิทยานิพนธ์
RE54901 วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
2(1-2-4)
3(2-2-6)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)

12 หน่วยกิต
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ง. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
RE54801 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
RE54802 สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จ. การสอบประมวลความรู้
การสอบประมวลความรู้ นักศึกษามีสิทธิ์สอบเมื่อศึกษาหมวดวิชาสัมพันธ์ และหมวดวิชา
เฉพาะด้านมาแล้วในรายวิชาต่อไปนี้
หมวดวิชาสัมพันธ์
RE54502 สถิติเพื่อการวิจัยและประเมินผล
RE54504 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
RE54601 หลักการประเมินผลการศึกษา
RE54603 การวิจัยประเมินโครงการ
RE54604 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง
RE54605 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การสอบประมวลความรู้ ให้ดําเนินการเมื่อนักศึกษายื่นคําร้องผ่านคณะครุศาสตร์ หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น มีความพร้อมในการสอบประมวลความรู้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการบริหารหลักสูตร การสอบผ่านประมวลความรู้ให้แบ่งวิชาการสอบเป็น 2 หมวด หมวดวิชาใดไม่ผ่านให้
สอบใหม่ในหมวดวิชานั้น
ฉ. การสอบภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องเพื่อขอสอบภาษาต่างประเทศตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 นับจากการ
สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หรือหากมีใบสอบเทียบประสบการณ์ทางภาษาจาก
สถาบันทางภาษาอื่นที่ได้รับการรับรอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าสามารถนํามาเทียบ
ประสบการณ์สอบภาษาต่างประเทศได้โดยไม่ต้องสอบใหม่ ในกรณี ที่สอบไม่ผ่านให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชา
RE54801 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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11. แผนการศึกษา
11.1 แผนการเรียนวิชาสัมพันธ์และหมวดวิชาเฉพาะด้านกรณี แผน ก แบบ ก (2)
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
RE54501
RE54503
RE54601
RE54504
……………….

รหัสวิชา
RE54502
RE54602
RE54603
……………….

รหัสวิชา
RE54604
RE54605
RE54606
……………….

รหัสวิชา
RE54901

ชื่อวิชา
สังคมศาสตร์ทางการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
หลักการประเมินผลการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิชาเลือก
รวม
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
สถิติเพื่อการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยประเมินโครงการ
วิชาเลือก
รวม
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
วิชาเลือก
รวม
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
สอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination)
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-4)
2(2-0-4)
2
11
จํานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
2(2-2-4)
2
9
จํานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
2(0-4-4)
2
10
จํานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
12
12
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12. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์
12.1 คําอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาทุกคนในสาขา ต้องทําวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนาการจัดการศึกษาหรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา ทั้งนี้ยึดตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ในหมวด 4
12.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาทุกคนในสาขา ต้องเรียนรายวิชาสัมพันธ์ รายวิชาเฉพาะด้าน ครบตามโครงสร้างของ
หลักสูตร ต้องสอบข้อเขียน มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.00 ในระบบค่าคะแนนเต็ม 4.00 และต้องทํา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่มีผลการตัดสินในระดับดีขึ้นไป จึงจะถือว่าจบการศึกษา
12.3 ช่วงเวลา
กําหนดระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ในหมวด 1
12.4 จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (2) 12 หน่วยกิต
12.5 การเตรียมการ
12.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
12.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผลเป็นรายบุคคล
12.5.3 นักศึกษานําเสนอโครงสร้างต่อคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับข้อเสนอแนะ และ
ประเมินผลรายบุคคล
12.5.4 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและประเมินผล
12.6 กระบวนการประเมินผล
12.6.1 การกําหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผล เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
12.6.2 นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอผลการศึ ก ษาและรั บ การประเมิ น โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าซึ่งเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลการศึกษา
12.6.3 ผู้ประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ภาคผนวก
คําอธิบายรายวิชา
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หมวดวิชาสัมพันธ์
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
RE54501 สังคมศาสตร์ทางการศึกษา
2(2-0-4)
Social Sciences of Education
ศึกษาและวิเคราะห์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่เป็นรากฐานในการ
จัดการศึกษาของชาติ
ลักษณะภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของชุมชนตามพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปรั ช ญาการศึ ก ษากั บ ปรั ช ญาสั ง คม กระแสโลกาภิ วั ต น์ กั บ การเรี ย นรู้ ข องสั ง คม
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในลักษณะต่างๆ เช่น การพัฒนาแบบยั่งยืน วัฒนธรรมชุมชนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา
RE54502 สถิติเพื่อการวิจัยและประเมินผล
3(2-2-6)
Statistics for Research and Evaluation
ประเภทของข้อมูล วัตถุประสงค์ในการใช้สถิติพาราเมตริก และสถิตินอนพาราเมตริก ความ
แตกต่างระหว่างสถิติพาราเมตริก และสถิตินอนพาราเมตริก การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย การ
เตรียมข้ อมู ลเพื่อการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อ มูล การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chisquare) การทดสอบที (t- test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว และหลายทาง การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอย
ฝึกลงรหัสข้อมูล ฝึกคํานวณสถิติต่างๆ ด้วยมือ และคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
SPSS
RE54503 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Psychology
ความหมาย ขอบข่าย และความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษา พัฒนาการและการเจริญเติบโต
ของมนุษย์ การเรียนรู้และองค์ประกอบของการเรียนรู้ สุขภาพจิต บุคลิกภาพการปรับตัว การตรวจสอบ
และการประเมินค่าทางจิตวิทยา การวิจัยทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
RE54504 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2(2-0-4)
Research Methodology for Social Sciences and Humanities
นิยามและลักษณะของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนของการ
วิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย สมมุติฐานในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและเทคนิ คในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุ ณภาพของ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล การเขียนรายงานการวิจัย และการ
ประเมินผลงานวิจัย
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RE54601 หลักการประเมินผลการศึกษา
2(1-2-4)
Principle of Education Evaluation
ความหมาย บทบาท จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของการประเมินผลการศึกษาหลักการและรูปแบบ
ของการประเมินผลการศึกษา เช่น การประเมินหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน โครงการ สถาบัน
และการประเมินการศึกษาระดับท้องถิ่น การวางแผนและประเมินผลทางการศึกษา วิธีการประเมินผล
การศึกษา การสร้างเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการประเมิน ปัญหาและ
แนวโน้ มของการประเมิ น ผลการศึกษา โดยเน้นการนํา เอาหลัก การและเทคนิค ต่ างๆ มาใช้ ประเมิ น ผล
การศึกษา
ฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างในการวางแผนทําการประเมินผลการศึกษา
RE54602 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-6)
Test Development in Educational Research and Evaluation
หลักการและความรู้เกี่ยวกับการวัด และประเมินผลทางด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู้สึกและด้าน
ทักษะ วิธีการสร้างและหาคุณค่าเครื่องมือในการวิจัย และประเมินผลการศึกษาเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น
แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ แบบวัด เจตคติ แบบสํา รวจความคิ ดเห็น แบบสํ ารวจความสนใจ แบบวั ด
ภาคปฏิบัติ
ฝึกปฏิบัติสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต ฯลฯ
RE54603 การวิจัยประเมินโครงการ
2(2-2-4)
Project Evaluation Research
ลักษณะทั่วไป ขั้นตอน ขอบเขต และโครงสร้างของการวิจัยประเมินโครงการ แบบจําลองใน
การประเมินโครงการ สิ่งที่จะประเมินและมาตรวัด แหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อการประเมิน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการจัดกระทําข้อมูล การออกแบบวิจัยประเมินโครงการ การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
สําหรับการวิจัยประเมินโครงการ การเขียนรายงานการวิจัยประเมินโครงการ
ฝึกปฏิบัติออกแบบวิจัยและประเมินโครงการและเขียนรายงานวิจัยประเมินโครงการ
RE54604 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-6)
Advanced Research Methodology in Behavioral Sciences
มโนทัศน์และการออกแบบ การสร้างเครื่องมือ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยราย
กรณี การวิจันอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยนโยบาย
ฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และการเขียนรายงานการวิจัย
RE54605 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
3(2-2-6)
Action Research
ความหมาย และธรรมชาติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ขั้นตอนและเทคนิค วิธีการทําวิจัยเชิง
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ปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ระยะก่อนดําเนินการวิจัย ระยะดําเนินการวิจัย และ
ระยะหลังดําเนินการวิจัย การวางแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เทคนิคการควบคุมและติดตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิธีเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินการวิจัย
ฝึกปฏิบัติ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อการปรับปรุงการศึกษา หรือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และฝึกเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและเขียน
รายงานผลการวิจัย
RE54606 การสัมมนาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2(0-4-4)
Seminar in Educational Research and Evaluation
ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่สําคัญของการวิจัย และประเมินผลในท้องถิ่น วางแผน และ
คิดค้นเทคนิค หรือเครื่องมือสําหรับการแก้ปัญหา และพัฒนาการวิจัย และประเมินผล เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
RE54701 สถิติขั้นสูง
3(2-2-6)
Advanced Statistics
เทคนิค วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับตัวแปรพหุคูณ ได้แก่ การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์และ
สมการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การ
วิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์จําแนกประเภท การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ คาโนนิคอล การวิเคราะห์โมเดลลิ
สเรล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
ฝึกปฏิบัติคํานวณค่าสถิติขั้นสูงด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ และปฏิบัติการ
วิจัยด้วยสถิติขั้นสูง
RE54702 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-6)
Nonparametric Statistics in Educational Research
ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการใช้สถิตินอนพาราเมตริก ศึกษาความแตกต่างระหว่าง
สถิตินอนพาราเมตริกและสถิติพาราเมตริก การทดสอบนัยสําคัญในกรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว เช่น การ
ทดสอบไบโนเมียล ไค-สแควร์ โคลโมโกรอฟ สไมร์-นอฟ เป็นต้น การทดสอบนัยสําคัญในกรณีกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่ม เช่น การทดสอบฟิชเชอร์ ไค-สแควร์ การทดสอบมีเดียนวิลคอกซอนแมน-วิทนี แมคนีมาร์ การ
ทดสอบเครื่องหมาย เป็นต้น การทดสอบนัยสําคัญของกลุ่มตัวอย่าง มากกว่าสองกลุ่ม เช่น การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบมีเดียน ครัสคัล-วอลลิส คอดแรนคิว ฟรีดแมน เป็นต้น การหาความสัมพันธ์ และการ
ทดสอบนัยสําคัญของความสัมพันธ์ เช่น สหสัมพันธ์ คราเมอร์ วี สหสัมพันธ์ ฟี สหสัมพันธ์ลําดับที่แบบสเพียร์
แมน สหสัมพันธ์ลําดับที่แบบเคนคอล เป็นต้น
ฝึกปฏิบัติคํานวณค่าสถิตินอนพาราเมตริกด้วยมือและคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
SPSS และปฏิบัติการวิจัยด้วยสถิตินอนพาราเมตริก
RE54703 การประเมินตามสภาพจริง
Authentic Assessment

2(1-2-4)
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บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติ และจุดมุ่งหมายของการประเมินตามสภาพจริง โดยเน้นให้มี
ทักษะเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยฝึกปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริง
RE54704 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง
3(2-2-6)
Methods in Experimental Research
ความหมายของการวิจัยเชิงทดลอง และการทดลองทางการศึกษา แบบแผนการทดลอง ความ
แม่นตรงของการทดลอง การควบคุมตัวแปร การวางแผน และดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง สถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการทดลอง และการประเมินผลการวิจัยเชิงทดลอง
ฝึกปฏิบัติเขียนแบบแผนการทดลอง ปฏิบัติการวิจัยเชิงทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย
RE54705 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2(1-2-4)
Methods in Qualitative Research
ความหมาย และกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ และการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการศึกษา
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการเขียนรายงาน
การวิจัย และการประเมินการวิจัย
ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ
RE54706 ระเบียบวิธีวิจัยในการเรียนการสอน
2(1-2-4)
Research Methodology in Teaching and Learning
ความหมาย และความสําคัญของการวิจัยในการเรียนการสอน การวิเคราะห์และกําหนดปัญหา
การวิจัยในการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอน การออกแบบการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และตีความหมายข้อมูล การแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
และการประเมินผลการวิจัย
ฝึกปฏิบัติสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน และปฏิบัติการวิจัยในการเรียนการ
สอน
RE54707 การวิจัยสถาบัน
2(1-2-4)
Institutional Research
ความหมาย ธรรมชาติ และบทบาทของการวิจัยสถาบัน ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
สถาบัน และประเด็นในการวิจัยสถาบัน การวางแผน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล การรวบรวม ข้อมูล การ
วิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปัญหาและอุปสรรคของการวิจัยสถาบัน
ฝึกปฏิบัติจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และปฏิบัติการวิจัยสถาบัน
RE54708 การประเมินงานวิจัย
2(1-2-4)
Research Evaluation
หลักและวีการประเมินงานวิจัย ขั้นตอนการประเมิน การกําหนดเกณฑ์ประเมิน การสร้าง และการ
ใช้แบบประเมิน การรายงานผลการประเมิน ตลอดจนปัญหาในการประเมินงานวิจัย
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ฝึกปฏิบัติสร้างแบบประเมินงานวิจัย และเขียนรายงานผลการประเมินงานวิจัย
RE54709 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
2(1-2-4)
Diagnostic Tests Construction
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย กระบวนการสร้างและการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผล และการนําผลไปใช้ โดยเน้นให้มีทักษะเกี่ยวกับการค้นคว้า
และการวิจัย
ฝึกปฏิบัติสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัย และปฏิบัติการวิจัยโดยใช้แบบทดสอบวินิจฉัย
เป็นเครื่องมือ

RE54710 การสร้างเครื่องมือวัดด้านนอนคอกนิทิฟ
2(1-2-4)
Noncognitive Instruments Construction
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดด้านความรู้สึก ทักษะกลไก และด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านสติปัญญา วี
การประเมินโดยเครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินด้าน
นอนคอกนิทิฟ ตลอดจนฝึกทักษะในการสร้างเครื่องมือ และทําวิจัยประเมินผลในด้านนี้
ฝึกปฏิบัติสร้างและและหาคุณภาพเครื่องมือวัดด้านนอนคอกนิทิฟ

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
RE54901 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางการวิจัย และประเมินผลการศึกษา เน้นทางด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การนําทฤษฎี และหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย และประเมินผล
การศึกษา หรือพัฒนางานตามหน้าที่รับผิดชอบ โดยอาศัยเทคนิค วิธีวิจัย และเทคนิคการประเมินผล
รวมทั้งสามาร โดยอาศัยเทคนิค วิธีวิจัย และเทคนิคการประเมินผล รวมทั้งสามารถหาองค์ความรู้มา
พัฒนาการวิจัย และการประเมินผลการศึกษา ภายใต้การดูแลของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
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