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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยมีรายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับ
จานวน 12 หน่วยกิต
276-605* ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิจยั ทางการศึกษา
(3)
276-601 วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัยทางการศึกษา
(3)
276-602 ทฤษฎีการวัด
(3)
276-603 ระเบียบวิธีวิจยั ทางการศึกษา
(3)
276-604 ระเบียบวิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา
(3)
2. หมวดวิชาเลือก
จานวน 6 หน่วยกิต
2.1 หมวดวิชาสถิติและสารสนเทศ
276-611 แบบแผนทางสถิตสิ าหรับการวิจัยทางการศึกษา (3)
276-612 สถิติไร้พารามิเตอร์สาหรับการวิจยั ทางการศึกษา (3)
276-613 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา
(2)
276-614 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
(2)
276-615 เทคนิคการเลือกตัวอย่างทางการศึกษา
(2)
276-616 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคณ
ู ในการวิจัยทาง
(3)
การศึกษา
2.2 หมวดวิชาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
276-631 พื้นฐานทางการวัดและประเมินทางการศึกษา
(2)
276-632 กรสร้างเครื่องมือวัดทางการศึกษา
(2)
276-633 การประเมินคุณลักษณะของนักเรียน
(3)
276-634 การประเมินตามสภาพจริง
(2)
276-635 ทฤษฎีมาตรวัด
(2)
276-636 การแบ่งกลุ่มเพื่อการคัดเลือกทางการศึกษา
(3)
276-637 วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา
(3)
276-638 การประเมินความต้องการจาเป็น
(2)
2.3 หมวดวิชาด้านระเบียบวิธีวิจัย
276-651 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
(2)
276-652 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
(3)
276-653 วิธีการวิจัยเชิงสารวจ
(3)
276-654 การออกแบบการวิจัยแบบผสม
(2)
276-655 การวิจัยเชิงประมาณ
(2)
276-656 สัมมนาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
(2)
* วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
276-699 วิทยานิพนธ์

(18)

แผนการเรียน
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
276-601 Statistical Methods for Education Research
3
276-604 Evaluation Methodology in
276-603 Research Methodology in Education
3
Education
276-602 Measurement Theory
3
276-XXX วิชาเอกเลือก จานวน 2 วิชา
276-605* English for Educational Researchers
3
รวม
9
รวม

หน่วยกิต
3
6
9

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
276-699

ชื่อวิชา
Thesis
รวม
* ไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
276-699
Thesis
รวม

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
9
9

คาอธิบายรายวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
หมวดวิชาบังคับ
276-605 ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิจัย
3(3-0-6)
ทางการศึกษา
English for Educational Researchers
เสริมทักษะด้านการอ่าน การเขียน และความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษเน้นเนื้อหาทางด้านสถิติ วัดผล และการวิจัยทาง
การศึกษาที่อยู่ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ วารสาร
รายงานวิจัย และตาราทางวิชาการ
Strengthen skills of reading, writing and
understanding English highlight statistical content,
measure and research the study contained in
document formats, including academic journals,
reports, research and academic textbooks
276- 601 วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย
3(2-2-5)
ทางการศึกษา
Statistical Methods for Education
Research
ทบทวนสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา การวั ด แนวโน้ ม สู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน การแจก
แจงความน่ า จะเป็น การทดสอบสมมติ ฐ านและประมาณ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ การทดสอบค่ า ซี การทดสอบค่ า ที การ
ทดสอบค่าเอฟ การทดสอบค่าไคสแควร์ สถิติไร้พารามิเตอร์
บางเรื่ อ ง สหสั ม พั น ธ์ แ ละการถดถอย การใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูป วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ
Review descriptive statistics, measuring
central tendency, standardized measures of
dispersion, probability distributions, hypothesis
testing and estimation, Z test, t- test, F-test, chisquare test, non parametric statistical, correlation
and regression, using software packages, analyze
and interpret statistical data
276 - 602 ทฤษฎีการวัด
3(2-2-5)
Measurement Theory
บทบาทของการวั ด และประเมิ น ผลในการ
จัดการเรียนการสอน ทฤษฎีคลาสสิคของแบบสอบ ทฤษฎี
ความเที่ ย ง ทฤษฎี ค วามตรง ทฤษฎี แ สดงความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความแปรปรวนของข้อสอบและแบบทดสอบ ทฤษฎี
ตอบสนองข้ อ สอบ รู ป แบบของทฤษฎี ต อบสนองข้ อ สอบ
ฟั ง ค์ ชั่ น สารสนเทศและการประยุ ก ต์ ใ ช้ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและผู้สอบ การศึกษาความ

สอดคล้ อ งระหว่ า งรู ป แบบและข้ อ มู ล การน าทฤษฎี ไ ป
ประยุกต์ในทางปฏิบัติ การตัดเกรดและรายงานผลที่ได้จาก
การสอบ
Measurement and evaluation role of
teaching and learning, classical test theory,
reliability theory, validity theory, the relationship
theory between the variance of items and test,
item response theory, patterns of item response
theory, information function and application of
estimate the parameters of item and person
parameter, studying correspondence between the
model and data, theory application to practice,
grading and reporting the results from the
examination
276 - 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
ความรู้พื้นฐานทางการวิจัยการศึกษา ประเภท
ของการวิจัยทางการศึกษา การกาหนดสมมติฐาน กาหนดตัว
แปร การให้คาจากัดความตัวแปร ความตรงของการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอย่าง การสร้างเครื่องสาหรับ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นเค้ า
โครงการวิ จั ย จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย การประเมิ น ผล
รายงานการวิจัยการศึกษา
Basic knowledge of educational research,
type of educational research, variable and
assumptions determination, to define variables,
research validity, research design, sample selection,
creating tools for data collection, data
analysis,
writing a research proposal, ethics of researchers
and evaluation report of educational research
276 – 604 ระเบียบวิธีวิทยาการประเมิน
3(2-2-5)
ทางการศึกษา
Evaluation Methodology in Education
มโนทั ศ น์ พื้ น ฐานของการประเมิ น และวิ ธี
วิ ท ยาการประเมิ น ทฤษฎี แ ละรู ป แบบการประเมิ น การ
ประเมินโครงการ การประเมินหลักสูตร การประเมินสถาบัน/
องค์กร ผู้นาสถาบัน/องค์กร ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับ
การประเมินทางการศึกษา
Basic concept and Methodology of
evaluation, theories and models of evaluation,

project evaluation, curriculum evaluation,
institute/organization evaluation, and leader of
institute/organization, issue and trend of evaluation
in education
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาสถิติและสารสนเทศ
276- 611 แบบแผนทางสถิติสาหรับ
3(2-2-5)
การวิจัยทางการศึกษา
Statistical Designs for Educational
Research
การออกแบบการทดลองทางสถิติ การปรียบเทียบ
พหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบต่างๆ เช่น แบบสุ่ม
สมบู ร ณ์ แบบจั ด บล็ อ ก แบบลาติ น สแควร์ แบบสุ่ ม ซ้ อ น
แบบไฮเออราชิคอล การเปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม
Experimental design for multiple statistical
comparisons, analysis of variance such as completely
random, blog design, Latin square, complex random,
hierarchical, multiple comparisons and analysis of
covariance
276- 612 สถิติไร้พารามิเตอร์สาหรับการวิจัย 2(2-0-4)
ทางการศึกษา
Nonparametric Statistics for
Educational Research
ความแตกต่างระหว่างสถิติไร้พาราเมตริกกับสถิติ
พาราเมตริ ก การทดสอบที่ ใ ช้ กั บ ตั ว อย่ า งกลุ่ ม เดี ย ว การ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การหา
ความสัมพันธ์แบบจัดอันดับ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย
วิธีของแจ๊ค ไนฟ์ และบู๊ ทสแตรป การใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ
The difference between nonparametric
and parametric statistics, testing used in the one
group sample, to test used in two independent
group, rank correlation, parameter estimation by
means Jackknifing Method and Bootstrapping
Method

276- 613 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
ทางการศึกษา
Computer Programming in Education
ระบบคอมพิวเตอร์ วิธีการทางคอมพิวเตอร์ การ
วิเคราะห์งานและผังงานรหัสจาลอง มโนทัศน์ของการ
ประมวลผลข้อมูล การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
คาสั่งที่ใช้ในภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะโครงสร้างข้อมูลทาง
การศึกษา การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา
Computer system, method computer,
work analysis and simulation code, concepts of
data processing, computer programming with
computer languages, commands used in computer
languages, data structure of education and writing
applications program in education
276 - 614 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
2(1-2-3)
Database System in Education
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล รูปแบบของ
ข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
ศึกษาระบบฐานข้อ มูล บางระบบที่นิย มใช้ในปัจจุบัน การ
ประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
Introduction to database concepts, model
of relational data, analysis and database design,
studying some database systems used today,
application of Database system in education
276 - 615 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
2(2-0-4)
ทางการศึกษา
Sampling Techniques in Education
ศัพท์และนิยามขององค์ประกอบต่างๆ ในการสุ่ม
ตัวอย่าง มโนทัศน์พื้นฐาน การสุ่มอย่างง่าย การสุ่มแบบชั้น
ภูมิ การประมาณอัตราส่วน การถดถอยและความแตกต่าง
การสุ่มอย่างมีระบบ การสุ่มเป็นกลุ่ม การสุ่มหลายขั้นตอน
การประยุกต์ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยทาง
การศึกษา
Terms and definitions of elements for
random sampling, basic concepts, simple random
sampling, stratified random sampling, quota
sampling, regression and difference, systematic
random sampling, multi state random sampling and
application of sampling techniques for educational
research

276 - 616 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ
3(2-2-5)
ในการวิจัยทางการศึกษา
Multivariate Analysis in Educational
Research
สมการถดถอยแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบ การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนพหุ คู ณ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณร่วม การวิเคราะห์เส้นทาง
โมเดลสมการโครงสร้ า งเชิ ง เส้ น ตรง การวิ เ คราะห์ ก าร
แบ่งกลุ่ม สหสัมพันธ์แบบคานอนิคอล
Multiple regression, factor analysis, multivariate
analysis of variance, multivariate analysis of covariance
variance, path analysis, structural equation linear
model, discriminant analysis, canonical correlation
หมวดวิชาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
276-631 พื้นฐานทางการวัดและประเมิน
2(2-0-4)
ทางการศึกษา
Foundation of Educational
Measurement and Evaluation
มโนทัศน์ หลักการ และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับการวัด
และประเมินผลทางการศึกษาเพื่อให้เกิดภาวะผู้นาในการ
วางแผน และออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มา
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
Concepts, principles and theories related
to educational measurement and evaluation to
achieve leadership in the planning and designed to
measure and evaluate learning to develop student
properly according to the differences between
individuals
276-632 การสร้างเครื่องมือวัดทางการศึกษา 2(2-0-4)
Construction of Measuring Instruments
in Education
หลักการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ด้านพุทธิ
พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ประเภทของเครื่องมือ
วัด กระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด เช่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสนใจ เจตคติ และการปฏิบัติ เป็นต้น
การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่องมือ การใช้
เครื่องมือ การแปลผลที่ได้จากเครือ่ งมือ จรรยาบรรณในการ
ใช้เครื่องมือวัด
Principles of measurement and evaluation
in cognitive domain, affective domain and
psychomotor domain, type of instrumentation,
process of creating and developing measurement

tools, such as academic achievement, interests,
attitude and practice etc., construction of
measuring instruments, quality of instruments
analysis, instrument usage, interpret the results
from the instrument, ethics for using measuring
instruments in education
276-633 การประเมินคุณลักษณะของนักเรียน 3(2-2-5)
Assessment of Students Characteristics
ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบข่ า ย และ
ความสาคัญของการประเมินคุณลักษณะ ความสามารถด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนั ก เรีย น การปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ การประเมิ น สติ ปั ญ ญา
ความถนั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ
ปรับปรุงตนและเพื่อตัดสินผลการเรียนของทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ)
Meaning, purpose, scope and importance
of measurement characteristics, reading, critical
thinking and writing ability, desirable features of
student, practice in the assessment, intelligence,
aptitude, academic achievement (for diagnosis,
improvement and determine the academic
performance of both regular students and special
students)
276-634 การประเมินตามสภาพจริง
2(1-2-3)
Authentic Assessment
หลั ก การวั ด ผลการศึ ก ษา หลั ก การและลั ก ษณะ
สาคัญของการวัดตามสภาพจริง การจัดแฟ้มสะสมผลงานของ
ผู้เรียน หลักการจัดแฟ้ม วิธีประเมินผลงาน ประโยชน์ของ
แฟ้ ม สะสมผลงาน การวั ด ภาคปฏิ บั ติ ต ามสภาพจริ ง และ
สถานการณ์ จ าลอง ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารวั ด ภาคปฏิ บั ติ
เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
วัด หลักการตัดสินผลการเรียนโดยใช้ข้อมูลจากการวัดตาม
สภาพจริง และพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน
Principles of Educational Measurement,
principles and characteristics of the authentic
assessment, management and principle of students’
portfolios, method assessment, benefits of
portfolios, measurement authentic and practical
scenarios, procedures and methods of measurement
performance, performance measurement tools,
quality of instruments analysis, the result of
learning’s evaluation principle by using data from
authentic assessment and consider students’
growth

276-635 ทฤษฎีมาตราวัด
2(2-0-4)
Theory of Scaling
หลักการและทฤษฎีการสร้างมาตราวัดแบบต่างๆ เช่น
การจับคู่ การตัดสิน การประมาณค่ารวม การวิ เคราะห์เวลโล
แกรม ซีมานติคดิฟเฟอเรนเชียล การสร้างมาตราวัด หลายมิติ
มาตราวัดแบบอื่นๆ การวิเคราะห์คุณภาพของมาตราวัด
Principles and theories of creating various
scaling such as matching, decision, the estimated
total value, semantic differential, creating a multidimensional scaling other, quality of scaling
analysis
276-636 การแบ่งกลุ่มเพื่อการคัดเลือก
3(2-2-5)
ทางการศึกษา
Selection Classification in Education
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งกลุ่มเพื่อการคัดเลือก
ทางการศึกษา การใช้แบบสอบความถนัด แบบวัดความสนใจ
ในอาชีพ แบบวัดบุคลิกภาพ การใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
ทางจิตวิทยาในกระบวนการทางการศึกษา
Theory regarding to selection classification
in education, using aptitude tests, interest test in
occupation, personality test, using standard
psychological tests in the educational process
276-637 วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
Quality Assurance Methodology in
Education
ความรู้ ทั่ ว ไปทางการศึ ก ษาปรั ช ญาและทฤษฎี
ทางการศึ ก ษา มโนทั ศ น์ ใ นการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา
กระบวนการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน การก าหนดดั ช นี ต รวจสอบและ
เกณฑ์ ตั ด สิ น การจั ด ท ารายงานการศึ ก ษาตนเอง การ
ประกันคุณภาพภายนอก ความเชื่อมโยงระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยเน้นวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผลผลิตทางการศึกษาและประสิทธิภาพของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
General knowledge of education,
educational philosophy and theory, Concept of
educational quality assurance, processes and
educational quality assurance systems, internal
quality assurance, indicators of monitoring and
judging criteria, creating self assessment report,
external quality assurance, relation between
internal quality assurance and external quality
assurance, emphasis on educational quality

assurance to improve the quality of educational
output and efficiency of stakeholder
276-638 การประเมินความต้องการจาเป็น 2(1-2-3)
Needs Assessment
มโนทั ศ น์ แ ละการวางแผนการประเมิ น ความ
ต้องการจาเป็น การใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย เดลฟาย เสียง
จากภาพ สตอรีบอร์ด การสร้างภาพก้างปลา แผนที่มโน
ทั ศ น์ และการวิ เ คราะห์ ฟ อลต์ ท รี ในการประเมิ น ความ
ต้องการจาเป็นทางการศึกษา การจัดลาดับความสาคัญของ
ความต้ อ งการจ า เป็ น การก าหนดเกณ ฑ์ แ ละกา ร
ตีค วามหมาย การน าเสนอผลการประเมิน ความต้ อ งการ
จาเป็น และการนาไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา เน้นการ
ออกแบบและกระบวนการประเมินความต้องการจาเป็นแบบ
สมบูรณ์
Concepts and planning of needs
assessment; use of nominal group techniques,
Delphi, photo-voice, storyboard, fishboning,
concept mapping, fault tree analysis in assessing
educational needs; priority setting of needs; setting
criteria and interpretation; needs presentation and
implementation for planning and development;
emphasis on complete needs assessment design
and procedure
หมวดวิชาด้านระเบียบวิธีวิจัย
276-651 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง
2(2-0-4)
และกึ่งทดลอง
Experimental and Quasi- Experimental
Research Design
ความหมายและลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง
และกึ่งทดลอง ปัญหาวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัยเชิงทดลอง
และกึ่ ง ทดลอง การออกแบบการวิ จั ย เชิ งทดลองและกึ่ ง
ทดลอง การจัดกระทากับตัว แปรอิสระ การควบคุมตั ว
แปรเกิน การวัดตัวแปรตาม การสร้างเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือ
ได้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล การเขียนรายงานผล
วิจัย เน้นการทาวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
Concepts and characteristics of
experimental and quasi-experimental research;
research problems suitable for experimental and
quasi-experimental research; experimental and
quasi-experimental research design: manipulation
of independent variables, control of extraneous
variables, measure of dependent variables;
research tools construction; data analysis and

conclusion; writing of research outcomes; emphasis
on skills in undertaking experimental and quasiexperimental research
276-652 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5)
Qualitative Research in Education
ความหมายและระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ การ
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการศึกษา เทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การ
เขียนรายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพรายงานการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
Meaning and qualitative research methodology,
application in educational research, techniques for
collecting field data, data validate, data analysis,
using computer program for qualitative data, writing
research reports, research report evaluation,
researchers’ ethics
276-653 วิธีการวิจัยเชิงสารวจ
3(3-0-6)
Survey Research Methods
การวางแผนการวิ จัย เชิ งส ารวจ การสุ่ม ตั ว อย่ า ง
การพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัยเชิงสารวจ การทดลองใช้
เครื่องมือ การปฏิบัติงานภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล การ
อธิบายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการ
วิ จั ย จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย อภิ ป รายประเด็ น ปั ญ หาที่
น่าสนใจจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกภาคปฏิบัติ
Planning for survey research, random
sampling, instrument development for survey
research, tryout, field practice, data analysis,
explaining the results from data analysis, writing
research reports, researchers’ ethics, discuss
interesting issues from experience gained from field
practice
276-654 การออกแบบการวิจัยแบบผสม
2(1-2-3)
Mixed Methods Research Design
ธรรมชาติ ของประเด็ นวิจั ย ประเภทของข้ อมู ล
วิ จั ย การเลื อ กกลยุ ท ธ์ ก ารวิ จั ย ที่ เ หมาะสม แนวคิ ด และ
หลั ก การออกแบบการวิจั ย แบบผสม ปฏิ บั ติ การด้ า นการ
ออกแบบการวิจัยแบบผสม การประเมิน การเผยแพร่ และ
การใช้ ประโยชน์งานวิจัย แบบผสม เน้นการศึกษาค้นคว้ า
งานวิจัยทางการศึกษาร่วมสมัย
Nature of research issues; categories of
research data; appropriate research strategies
selection; concepts and principles of Mixed

Methods Research Design; practicing designing
mixed methods research; evaluation, dissemination
and utilization of mixed methods research, with
emphasis on studying contemporary educational
research
276-655 การวิจัยเชิงประเมิน
2(1-2-3)
Evaluation Research
ลักษณะทั่วไป ขั้นตอน ขอบเขต และโครงสร้าง
ของการวิจัยเชิงประเมิน แบบจาลองในการประเมินโครงการ
รูปแบบการวิจัยเชิงประเมิน แหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อการ
ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมู ลและการจัดกระทาข้อมู ล
การออกแบบวิจัยเชิงประเมิน การวางแผนวิเคราะห์ข้ อมูล
สถิติสาหรับการวิจัยเชิงประเมิน การเขียนรายงานการวิจัย
เชิงประเมิน การประเมินงานประเมิน (Meta-evaluation)
มาตรฐานของการประเมิน จรรยาบรรณของนักประเมิน
Generalization, procedures, boundary and
structure of evaluation research, model of project
evaluation, type of evaluation research, source of
information for evaluation, data collection and
data processing, evaluation research design,
planning data analysis, evaluation research
statistics, writing research reports, meta-evaluation,
evaluation standards, evaluators’ ethics
276-656 สัมมนาทางการวิจัยและ
2(0-4-2)
ประเมินผลการศึกษา
Seminar in Educational Evaluation
and Research
ศึกษาและเลือกหัวข้อ ที่น่าสนใจและทันสมัย ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
และนามาอภิปรายในชั้นเรียน ภายใต้การให้คาปรึกษาและ
แนะนาของอาจารย์ประจาวิชา
Study and select interesting and modern
topics related to methodology of educational
research and evaluation, and are discussed in class
under the advice and guidance of a lecturer of
department

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
276-699 วิทยานิพนธ์
18(0-54-0)
Thesis
นักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่น่ าสนใจและเป็ น
การเพิ่ ม พู น องค์ ค วามความรู้ ข องวิ ท ยาการทางด้ า นวิ จั ย
ประเมินผลทางการศึกษาและดาเนิ นการวิจัยภายใต้การให้
คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Students present interesting research
proposal, and increase body of knowledge of
educational evaluation and research science, and
conduct research under the consultation and
control of research advisor

