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ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ค.ด.
Doctor of Philosophy
Ph.D.

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แบบ 1.1 และ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
1) สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผ ลการเรียนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50 จากระบบ 4 แตม และคุณภาพของวิทยานิพ นธร ะดับปริญญามหาบัณฑิตอยูในเกณฑดีมาก
หรือดี ในกรณีที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และ
2) คุณ สมบัติอื่นๆ เปน ไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศใหทราบเปน ป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
1) สําเร็จปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับ รอง มีผลการเรีย นเฉลี่ย สะสม
ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.60 จากระบบ 4 แตม
2) คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ เป น ไปตามประกาศ ซึ่ งบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะประกาศให ท ราบเป น ป ๆ ไป หรื อ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามคูมือการรับสมัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป

2
ระบบการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิตแบบทวิภ าค ปการศึก ษาหนึ่ง ๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาตนและ
ภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูรอน ตอจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได ภาคการศึก ษาหนึ่ง ๆ มีร ะยะเวลาไมนอ ย
กวา 15 สัปดาห สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห
ระยะเวลาการศึกษา
ผูเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาบัณฑิต ใหศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา
ผูเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ใหศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา
ทั้งนี้ใหนับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร
การลงทะเบียนเรียน
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา สวนภาคฤดูรอนลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
การประเมินผลรายวิชาใชสัญลัก ษณ A B+ B C+ C D+ D และ F สวนวิทยานิพ นธใช ดีมาก ดี ผาน และตก ผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองตีพิมพหรือยอมรับเพื่อการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพท างวิช าการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเปนวารสารทางวิชาการ
ที่มีการเผยแพรในระดับนานาชาติ
หลักสูตรแบบ 1 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการอยางนอย 2 ฉบับ
หลักสูตรแบบ 2 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการอยางนอย 1 ฉบับ

3
คณาจารยในหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
ทางวิชาการ
1 ศ.
น.ส.สุวิม ล วองวาณิช*

ที่

คุณวุฒิ
กศ.บ.

2 รศ.

นางสิริพันธุ สุวรรณมรรคา*

3 รศ.

นางอวยพร เรืองตระกูล

4 รศ.

นางดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ *

ค.ม.
M.A.
Ph.D.
ค.บ.
M.A.
Ph.D.
กศ.บ.
ค.ม.
ค.ด.
ศษ.บ.

น.ส.วรรณี แกมเกตุ

ศษ.ม.
กศ.ด.
กศ.บ.

5 รศ.

ค.ม.
ค.ด.

*

อาจารยผูรับผิด ชอบหลักสูต ร

สาขาวิชา
มัธยมศึกษา
เกียรตินิยม
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Research and Evaluation
Educational Research and Evaluation
มัธยมศึกษา
Educational Psychology
Educational Psychology
คณิตศาสตร
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เกียรตินิยมอันดับ 1
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การวัดผลการศึกษา
เกียรตินิยมอันดับ 1
วิจัยการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา

จากสถาบัน

ป

มศว.ปทุมวัน

2521

จุฬาฯ
Ohio State Univ.
Ohio State Univ.
จุฬาฯ
Michigan State Univ.
Michigan State Univ.
มศว.ปทุมวัน
จุฬาฯ
จุฬาฯ
เชียงใหม

2523
2529
2530
2514
2519
2524
2521
2526
2545
2528

เชียงใหม
มศว.ประสานมิตร
มศว.ประสานมิตร

2530
2538
2533

จุฬาฯ
จุฬาฯ

2536
2541

4
จํานวนนิสิต
จํานวนนิสิต
ระดับปริญญาดุษฎีบัณ ฑิต
นิสิตใหม
นิสิตเกา
รวม
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
โครงสรางหลักสูตร

2550
8
20
28
4

2551
15
24
39
10

ปการศึกษา
2552
2553
25
25
29
44
54
69
10
12

2554
25
58
83
21

รวม
98
175
273
57

60 หนวยกิต
60 หนวยกิต
84 หนวยกิต

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
60
60
84
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
24
36
หนวยกิต
- รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
(6)
(6)
หนวยกิต
- รายวิชาบังคับรวม
4
8
หนวยกิต
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
15
18
หนวยกิต
- รายวิชาเลือก
5
10
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
60
36
48
หนวยกิต
หมายเหตุ 1. ผู เข า ศึ ก ษาทั้ งแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 2756894 สั ม มนา
วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต ประเมินผลเปน S/U ทุกภาคการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
2. ผูเขาศึกษาแบบ 1.1 ที่มีพื้นฐานความรูไมเพียงพอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหเรีย น
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไมนับหนวยกิตก็ได
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต ประเมินผลเปน S/U)
สําหรับผูมีวุฒิการศึกษาไมตรงสาขาวิชาหรือไมไดจบทางการศึกษา
แบบ 2.1 ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
2(2-0-6)
Educational Research Methodology I
2756630* การออกแบบการรวบรวมขอมูลและเครื่องมือวิจัย
Data Collection and Research Instrument Design

*

รายวิชาเปดใหม

2(2-0-6)

5
2756631

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
Experimental and Quasi-Experimental Research Design
2756635* การวิจัยเชิงธรรมชาติ
Naturalistic Research
2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
Theories of Measurement and Evaluation
2758660 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
Data Analysis for Behavioral Sciences Research

2(2-0-6)

แบบ 2.2
2746501

6 หนวยกิต
2(2-0-4)

ไมนอยกวา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
Education for Sustainable Social Development

2756630* การออกแบบการรวบรวมขอมูลและเครื่องมือวิจัย
Data Collection and Research Instrument Design
2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
Experimental and Quasi-Experimental Research Design
*
2756635 การวิจัยเชิงธรรมชาติ
Naturalistic Research
2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
Theories of Measurement and Evaluation
รายวิชาบังคับรวม
แบบ 2.1
2746803* การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Critical Analysis in Education and Sustainable Development
2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
Educational Research Methodology II
แบบ 2.2
2746803* การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Critical Analysis in Education and Sustainable Development
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
Educational Research Methodology 1
*
2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
Educational Research Methodology II

*

รายวิชาเปดใหม

2(2-0-6)
3(3-0-9)
2(2-0-6)

2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
3(3-0-9)

4 หนวยกิต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
8 หนวยกิต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

6
2758660

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
Data Analysis for Behavioral Sciences Research

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
แบบ 2.1
2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
Educational Research and Social and Behavioral Science
2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย
Research Project Management
2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง
Advanced Quantitative and Qualitative Research Design
2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1
Seminar and Research Practicum I
2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2
Seminar and Research Practicum II
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
Doctoral Dissertation Seminar
แบบ 2.2
2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
Educational Research and Social and Behavioral Science
2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย
Research Project Management
2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง
Advanced Quantitative and Qualitative Research Design
2756704 การสังเคราะหงานวิจัย
Research Synthesis
2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1
Seminar and Research Practicum I
2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2
Seminar and Research Practicum II
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
Doctoral Dissertation Seminar

2(2-0-6)

15 หนวยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
S/U
18 หนวยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
S/U

7
รายวิชาเลือก
แบบ 2.1 ไมนอยกวา
แบบ 2.2 ไมนอยกวา
2756607* วิธีวิเคราะหทางประชากรศาสตร
Methods of Demographic Analysis
2756615 คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางการศึกษา
Computer for Educational Research
2756619* ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
Information System and Institutional Research
*
2756629 วิจัยปฏิบัติการ
Operation Research
2756632 เอกัตศึกษา 1
Individual Study I

3 (3-0-9)

2756633

2 (0-0-8)

เอกัตศึกษา 2
Individual Study II

2756656* การออกแบบการประเมินความตองการจําเปน
Needs Assessment Design
2756704 การสังเคราะหงานวิจัย
Research Synthesis
2756706 การวิจัยทฤษฎีฐานรากทางการศึกษา
Grounded Theory Research in Education
2756707 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา
Participatory Action Research in Educational Institutions
2756708 การวิจัยอนาคต
Futures Research
*
2756709 การวิจัยและประเมินกระบวนการปฏิสัมพันธทางการศึกษา
Research and Evaluation in Educational Interaction Process
2756710 การออกแบบและวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยระยะยาว
Design and Analysis of Longitudinal Research
2756884 การวิจัยหลักสูตร
Curriculum Research
2756885 การวิจัยสันติภาพ
Peace Research

*

รายวิชาเปดใหม

5 หนวยกิต
10 หนวยกิต

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
1 (0-0-4)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (2-2-5)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

8
2756886* เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัยการศึกษา
2 (2-0-6)
Selected Topics in Educational Research
2756888* การประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
2 (2-0-6)
Evaluation of Behavioral Science Research
2757663 วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-6)
Quality Assurance Methodology in Education
*
2758616 สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Applied Statistics in Education
2758661 สถิติวิเคราะหขั้นสูงสําหรับการวิจัย
3 (3-0-9)
Advanced Statistical Analysis for Research
2758662 การวิเคราะหแนวใหมสําหรับขอมูลจัดประเภท
3 (3-0-9)
Current Analysis of Categorical Data
นอกจากนี้นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาทั้งที่เปนวิธีวิทยา และเนื้อหาสาระจากสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนระดับ
บัณ ฑิ ตศึ ก ษาในจุ ฬาลงกรณ มหาวิท ยาลั ย หรื อมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ได ทั้งนี้ ตอ งได รั บความเห็น ชอบจากอาจารย ที่ ปรึ ก ษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยานิพนธ
แบบ 1.1
2756829* วิทยานิพนธ
Dissertation
แบบ 2.1
2756826* วิทยานิพนธ
Dissertation
แบบ 2.2
2756828 วิทยานิพนธ
Dissertation
แผนการศึกษา
แบบ 1.1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2756829 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

*

รายวิชาเปดใหม

60 หนวยกิต

36 หนวยกิต

48 หนวยกิต

12 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต

9
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2756829 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2756829 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2756829 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2756829 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2756829 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
แบบ 2.1
2.1.1 สําหรับผูที่จบตรงสาขาวิชา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2746803 การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รายวิชาเลือก
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2756613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย
2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รายวิชาเลือก
รวม

12 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต

2
3
2
3
2
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
3
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

10
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2
2756826 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2756826 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2756826 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2756826 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
2.1.2 สําหรับผูที่จบไมตรงสาขาวิชา หรือไมไดจบทางการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2746803 การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รายวิชาบังคับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2756613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย
2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รายวิชาบังคับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
รายวิชาเลือก
รวม

3
9
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต

2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
- หนวยกิต
S/U
10 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
- หนวยกิต
S/U
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต

11
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2
2756826 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ
รายวิชาเลือก
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2756826 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2756826 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2756826 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
แบบ 2.2
2.2.1 สําหรับผูที่จบตรงสาขาวิชา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2746803 การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2758660 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
รายวิชาเลือก
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2756613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย
2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2756704 การสังเคราะหงานวิจัย
2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รายวิชาเลือก
รวม

3
9
2
14

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต

2
3
2
3
2
2
14

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
2
3
3
4
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2
2756828 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ
รายวิชาเลือก
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2756828 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2756828 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2756828 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาตน
2756828 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
2.2.2 สําหรับผูที่จบไมตรงสาขาวิชา หรือไมไดจบทางการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2746803 การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2758660 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
รายวิชาบังคับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
รวม

3
6
4
13

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

12 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต

2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
- หนวยกิต
2 หนวยกิต
S/U
12 หนวยกิต

13
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2756613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย
2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2756704 การสังเคราะหงานวิจัย
2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รายวิชาบังคับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2
2756828 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ
รายวิชาเลือก
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2756828 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รายวิชาเลือก
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2756828 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2756828 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาตน
2756828 วิทยานิพนธ
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
- หนวยกิต
S/U
11 หนวยกิต
3
6
6
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9
4
13

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

12 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต

14
คําอธิบายรายวิชา
2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2(2-0-4)
Education and Sustainable Social Development
ED SUS SOC DEV
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤติของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่ว โลก ความจําเปนของการเปลี่ย น
กระบวนทัศ นการพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒ นาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู พลังขับ เคลื่อนสังคมฐานความรู และกล
ยุท ธการจัดการศึ กษาเพื่ อเสริม สร างสังคมฐานความรู และการพัฒนาสั งคมที่ยั่ งยื น การศึก ษาเพื่อ พัฒ นาชุ ม ชน และการจั ด
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
Worldwide social changes in the future and development crises; necessities in the changing of development
paradigms; framework of sustainable development and knowledge-based societies; drives for knowledge-based societies and
education strategies for promotion of knowledge-based societies and sustainable social development; education for the
community development and management of development projects and activities.
2746803* การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2(2-0-6)
Critical Analysis in Education and Sustainable Development
CRI ANA ED SUS DEV
รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะหเชิงวิพากษเกี่ย วกับ ประเด็นวิก ฤตดานการศึก ษา การวิเคราะห การศึก ษาเชิง
วิพากษเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตดานการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
วิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะหเชิงวิพากษเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Thought patterns; critical analysis techniques for critical issues in education; critical analysis of critical issues in
development; frameworks of sustainable development; education strategies for sustainable development; education research
for sustainable development; critical analysis in education for sustainable development.
2756607* วิธีวิเคราะหทางประชากรศาสตร
2(2-0-6)
Methods of Demographic Analysis
METH DEMO ANAL
วิธีการและเทคนิคในการกําหนดตัวประกอบทางประชากรศาสตร ไดแก ความเจริญเติบโตของประชากร การเจริญ
พันธุ การตาย การยายถิ่นที่อยู และเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ โดยมุงความสนใจพิเศษที่ประชากรในประเทศไทยในปจจุบัน
Methods and techniques in determining demographic factors: population growth, fertility, mortality, migration,
distribution, composition and the like; special attention given to population in Thailand at present.

*
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2756612

การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
3(3-0-9)
Educational Research and Social and Behavioral Science
ED RES SOC BEH SC
มโนทัศนและการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษยอันจะสงผลตอการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
โดยเนนการวิเคราะหเชิงตรรกเกี่ยวกับปญ หาวิจัย การศึก ษา การบูรณาการทฤษฎีและมุมมองทางสังคมศาสตรแ ละพฤติก รรม
ศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษาเขากับผลการวิจัยที่ผานมา เพื่อพัฒนากรอบความคิดในการวิจัย การวิเคราะหทั้งเชิงทฤษฎีและวิธี
วิท ยาเกี่ยวกับทางเลือ กทางการศึ ก ษาและสังคม ชุ มชน ความสัมพัน ธระหวางหนวยงานทอ งถิ่น กั บหนว ยงานรัฐ ที่ทํ าหนา ที่
กําหนดนโยบายซึ่งมีผลตอการกําหนดนโยบายการศึกษา การอภิปรายจุดแข็งและจุดออนในการใชวิธีดําเนินการวิจัยแบบตาง ๆ
Concepts and design of research for educational and human resources development, to reinforce the sustainable
development of the society; special attention given to logical analysis of educational research problems, an integration of
theories and perspectives from social and behavioral sciences related to education with previous research findings, in order to
obtain the research framework; theoretical and methodological analysis of social and educational choices, communities, the
relationship between local and government policy making units that bear on the formation of educational policies; discussions
on strengths and weaknesses of a variety of research approaches.
2756613

การบริหารจัดการโครงการวิจัย
3(3-0-9)
Research Project Management
RES PROJ MGT
การวิจัย กับสังคมไทย ผลลัพ ธของการวิจัย และอาชีพ นักวิจัย แผนงานวิจัยและสถาบันวิจัย ความคิดเกี่ยวกับ
ระบบและวงจรโครงการ การประกั น คุ ณ ภาพงานวิ จัย การวางแผนและการวิ เคราะหร ะบบเพื่ อ พั ฒ นาโครงการวิ จั ย การ
ดําเนินการและการบริห ารโครงการวิจัย การจั ดโครงการวิ จัย แบบคณะทํางาน แบบเมทริก ซ และแบบบูรณาการ การกํ ากั บ
โครงการวิจั ย การประเมินขอ เสนอโครงการวิจั ย การประเมินงานวิจัย การเผยแพรผลงานวิจั ย และการนํ าผลการวิจั ยไปใช
ประโยชน
Research and Thai society; outputs of research and research career; research plans and institutes; ideas about
systems and project cycles; research quality assurance; system analysis and planning for research project development;
conducting and managing research projects, management of research projects in terms of taskforce model, matrix model, and
integrated models; monitoring and evaluating system for research projects, research project appraisal; assessment of research
report; dissemination and utilization of research results.
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2756615

คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางการศึกษา
2 (2-0-6)
Computer for Educational Research
COMP ED RES
ระบบการจัดการขอมูลทางการศึกษาทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณลัก ษณะดวยคอมพิวเตอร การวิเคราะหขอมูล ดว ย
คอมพิ ว เตอรเกี่ ยวกั บการวั ด มาตรวัด และการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ วิ จัย การเตรี ยมขอ มู ล สํ า หรั บ การวิเคราะหดว ย
คอมพิวเตอร การเลือกใชกระบวนการทางสถิติการศึกษา และการฝกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และซอฟตแ วรทางสถิติ
การวิจัยการวัดและประเมินผล ในการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา ทั้งขอ มูลเชิงปริม าณและคุณลักษณะ การตีค วาม และการ
จัดทํารายงานเสนอผลการวิเคราะห
Computer-assisted educational data systems including quantitative and qualitative data; computer analyses
pertaining to measurement and scales, and the examination of the quality of research instruments; data preparation for
computer analysis; selection of statistical procedures, study and practices of computer packages and softwares pertaining to
research, statistics, measurement and evaluation, in analyzing educational, qualitative and quantitative data, interpretating and
reporting the analysis results.
2756619* ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
2(2-0-6)
Information System and Institutional Research
INF SYS INSTI RES
ประเภทของข อมูล ในงานวิ จั ย สถาบั น หัว ข อ ของการวิ จั ย สถาบั น การออกแบบการวิ จั ย สถาบัน การจั ด ระบบ
สารสนเทศ การนําคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประสิทธิภ าพของระบบสารสนเทศ การใชร ะบบขอมูล
กับงานวิจัยสถาบัน ปญหาของวิจัยสถาบัน กับการใชระบบสารสนเทศ
Type of data for institutional research; topics and design of institutional research; organization of information
system; computer application for developing information system; efficiency of information system; application of data system
to institutional research; problems of institutional research and information system implementation.
2756627

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
2(2-0-6)
Educational Research Methodology I
ED RES MTHD I
ปรั ชญาของการวิจั ย การศึก ษา การทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ย วขอ ง กรอบแนวคิดในการวิจั ย หลั ก การ
ออกแบบการวิจัย ยุทธวิธีวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย การเขีย นรายงานวิจัย การประเมิน และวิพากษงานวิจัย การเผยแพรและ
การใชประโยชนผลงานวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
Philosophy of educational research; review of related literature; research conceptual framework; research design
principles; research strategies; research proposal development; report writing; evaluation and critiques of research;
dissemination and utilization of research; research ethics.
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2756629* วิจัยปฏิบัติการ
2(2-0-6)
Operations Research
OPN RES
การวิจัยปฏิบัติการและการตัดสินใจ หลักและวิธีการในการวิจัยปฏิบัติก าร การสรางแบบจําลองและการวิเคราะห
แบบจําลองทางการศึกษาและจิตวิทยา การประยุกตวิธีการวิจัยปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา
Operations research and decision making; principles and methods in operations research; model building and
analysis of models in education and psychology; application of operations research methods in educational administration.
2756630* การออกแบบการรวบรวมขอมูลและเครื่องมือวิจัย
2(2-0-6)
Data Collection and Research Instrument Design
DA COL/RES INS DES
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2756627 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2756627 or C.F.)
ประเภทของขอ มูล เทคนิ ค กลยุทธ และการดําเนิน การรวบรวมขอ มู ล การสรางเครื่อ งมือวิ จัยและกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
Types of data; data collection techniques, strategies and administration; research instrument construction and
instrument quality examination process.
2756631

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
2(2-0-6)
Experimental and Quasi-Experimental Research Design
EXP/QUAS EXP RES
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758602, 2756627 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2758602, 2756627 or C.F.)
ความหมายและลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง ปญหาวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัย เชิงทดลองและกึ่ง
ทดลอง การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การจัดกระทํากับตัว แปรอิสระ การควบคุมตัว แปรเกิน การวัดตัว แปร
ตาม การสรางเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือ ได การวิเคราะหขอ มูล การสรุปผล และการเขีย นรายงานผลการวิจัย เนนการทําวิจัยเชิ ง
ทดลองและกึ่งทดลองขนาดเล็ก 1 เรื่อง
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 quasi-experimental
research.
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2756632

เอกัตศึกษา 1
1(0-0-4)
Individual Study I
INDIV STUD I
ประเด็นที่เปนความสนใจของแตละบุคคล ภายใตคําแนะนําของอาจารย เนนที่ความลึกของประเด็นที่ศึกษา
A comprehensive study on selected topic suitable for individual interest under supervision of assigned professor;
emphasis on the indepth of the study.
2756633

เอกัตศึกษา 2
2(0-0-8)
Individual Study II (INDIV STUDY II)
INDIV STUD II
ประเด็นที่เปนความสนใจของแตละบุคคลภายใตคําแนะนําของอาจารย เนนที่ความลึกของประเด็นที่ปรึกษา
A comprehensive study of selected topic suitable for individual interest under supervision of assigned professor;
emphasis on the indepth of the study.
2756635* การวิจัยเชิงธรรมชาติ
2(2-0-6)
Naturalistic Research
NAT RES
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758602 และ 2756627 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2758602 and 2756627 or C.F.)
กระบวนทัศนของการวิจัยเชิงธรรมชาติ ประเด็นปญหาและการออกแบบการวิจัยเชิงธรรมชาติ เทคนิคการเก็บ ขอมูล
และการวิเคราะหขอมูล เทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงธรรมชาติ การเขียนรายงานการวิจัย
Paradigm of naturalistic research; naturatistic research problems and design; data collection techniques and
analysis; technology of analyzing data in naturalistic research; writing research report.
2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2(2-0-6)
Educational Research Methodology II
ED RES MTHD II
ปรั ช ญา หลั กการ และการออกแบบการวิจั ย เชิง คุ ณ ภาพ การวิ จัย เชิ งปริ ม าณ และการวิ จั ย แบบผสมเพื่ อพั ฒ นา
การศึ กษา การวิ จั ย เอกสาร การจัดการ การประเมิ น และการใช ประโยชน ง านวิจั ย การเผยแพร ง านวิ จั ย ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
Philosophy, principles, and design of qualitative research, quantitative research, and mixed method research for
educational development; documentary research; research management, evaluation, and utilization; dissemination of research
at national and international levels.

*

รายวิชาเปดใหม
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2756656

การออกแบบการประเมินความตองการจําเปน
3(3-0-9)
Needs Assessment Design
NA DSGN
มโนทัศนและการวางแผนการประเมินความตองการจําเปน การใชเทคนิคกลุมสมมตินัย เดลฟาย เสียงจากภาพ สตอ
รีบอรด การสรางภาพกางปลา แผนที่มโนทัศน และการวิเคราะหฟอลตท รี ในการประเมินความตอ งการจําเปนทางการศึกษา
การจัดลําดับ ความสําคัญ ของความตองการจําเปน การกําหนดเกณฑแ ละการตีค วามหมาย การนํ าเสนอผลการประเมินความ
ตองการจําเปน และการนําใปใชในการวางแผนและพัฒนา เนนการออกแบบและกระบวนการประเมิน ความตองการจําเปนแบบ
สมบูรณ
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.
2756703

การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Quantitative and Qualitative Research Design
ADV QUAN&QUAL RES
การสร างมโนทัศ น และการออกแบบงานวิ จัย เชิงปริ ม าณและเชิ งคุณ ลั ก ษณะ โดยอิงโมเดลทางทฤษฎีแ ละการ
ทบทวนเชิงวิพ ากษงานวิจัยที่เกี่ ยวของอย างเขม การพิจ ารณาทางเลือกในการออกแบบการควบคุม ความแปรปรวน และการ
เปรียบเทียบแบบมีการควบคุมที่มีความหมาย การเลือ กกลุมตัว อยาง การสรางเครื่องมือ และการวิเคราะหขอ มูลที่ซับซอ น การ
วิเคราะหเนื้อหาที่นําไปสูการสรางและตรวจสอบทฤษฎี การอภิปรายจุดเดนและจุดดอยของแบบแผนการวิจัย เนน การออกแบบ
งานวิจัยที่มีนวัตกรรมและมีการพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยเชิงสรางสรรค
Conceptualization and design of quantitative and qualitative research based upon theoretical models and
intensive, critical review of related literature; consideration of alternative designs of variance control, and meaningful
controlled comparisons; sampling, instruments and analysis; content analysis to generate and validate theory; discussion on
strengths and weaknesses of research designs; attention is given to innovativeness and development of creative research
methods in designing research projects.
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2756704

การสังเคราะหงานวิจัย
3(3-0-9)
Research Synthesis
RES SYN
หลักการและระเบียบวิธีก ารสังเคราะหงานวิจัย เชิงปริมาณและเชิงคุณลัก ษณะ การสังเคราะหงานวิจัย แบบดั้งเดิม
การวิเคราะหอภิมาน การวิจัยชาติพันธุวรรณาอภิมาน และการวิเคราะหอภิมานกรณีเดี่ยว การประเมินและรวบรวมงานวิจัย ที่จ ะ
นํามาสังเคราะห การประมาณคาขนาดอิทธิพลและวิธีการวิเคราะหเพื่อสังเคราะหผลการวิจัย การประยุกตการวิเคราะหอ ภิมาน
ในการสรุป นัย ทั่วไปของความเที่ ยงและความตรง การสรางองคความรูอิง งานวิจั ย และการใช ประโยชน ผลการสังเคราะห
งานวิจัยในการบริหารจัดการศึกษา
Principles and methods of quantitative and qualitative research synthesis; traditional method of synthesis, metaanalysis, meta-ethnography, and single-case meta-analysis of research; research evaluation and collection of research to be
synthesized; estimation of effect sizes and analysis to integrate research findings; application of meta-analysis to reliability
and validity generalization; the development of research based body-of-knowledge; and utilization of research synthesis
results in educational management.
2756706

การวิจัยทฤษฎีฐานรากทางการศึกษา
3(3-0-9)
Grounded Theory Research in Education (GROUND THEO RES)
มโนทั ศ นของทฤษฎีท างการศึก ษาและความสัม พัน ธระหวางทฤษฎี กับการวิจัย ในโรงเรี ยนและองค กรแห งการ
เรียนรู การประยุกต การศึกษารายกรณี การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณแบบลึก เพื่อ ไลเลียงใหไดเหตุผล และผล
ที่เกิดตามมาของการแทรกแซงในการเรียนการสอนและนโยบายการศึกษา สาเหตุ ผลลัพธ และวิธีการแกไขปญหาในโรงเรีย น
และองคกรแหงการเรียนรู การวิจัยภาคสนามขนาดเล็กเพื่อสรางและตรวจสอบความถูกตองของทฤษฎีฐานราก
Concepts of educational theories and their relationship with research in schools and learning organizations;
application of case studies, participant observation and in-depth interview approaches to elicit the rationale and consequences
of a specific learning and teaching intervention and educational policies; the causes, consequences and solutions of the
problems in school and learning organizations; a small-field based research is required to generate and validate a certain
grounded theory.
2756707

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Participatory Action Research in Educational Institutions (PAR EDU INST)
แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณลักษณะที่ครูนักวิจัยสามารถทําไดในโรงเรีย น การประยุกตเทคนิคการวิจัย และ
การประเมิน ในการไล เลีย งใหไ ดค วามรูเกี่ย วกั บ วัฒ นธรรมโรงเรีย น การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น พฤติก รรม และผลการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน และการเสริมพลังอํานาจเพื่อพัฒนาครูนักวิจัย เนนการมีสว นรว มของครูนัก วิจัย เพื่อพัฒ นาการเรียนการ
สอน และเพื่อใหไดวัฒนธรรมโรงเรียนที่ดีขึ้น
Exploration of qualitative and quantitative research methods used by teacher-researcher in schools; application of
research and evaluation techniques in elicitation of knowledge pertaining to school culture, schooling, students’ behavior and
performance; empowerment to develop teacher researchers with emphasis on teacher-researchers’ participation to improve
learning and teaching and for better school culture.
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2756708

การวิจัยอนาคต
3(3-0-9)
Futures Research
FUTURES RESEARCH
มโนทัศนและการออกแบบการวิจัย อนาคต เพื่อศึกษาวิสัยทัศ นดานการศึกษาและสังคมในอนาคตที่เปนทางเลือ ก
การสํารวจและพัฒนาเทคนิคการซักไซไลเลียงแบบมีปฏิสัมพันธแตไมม ีโครงสรางและทิศทาง เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบชาติ
พันธุวรรณา แบบเดลฟาย แบบสรางอนาคตภาพ แบบตรวจกวาด แบบการวิเคราะหผลกระทบไขว แบบการพยากรณ และการ
ใชเทคนิคที่มีอยูเดิม โดยเนนความสําคัญในการอภิปรายจุดเดนและจุดดอย การบูรณาการเทคนิคตาง ๆ และการทําวิจัยอนาคต
ขนาดเล็ก 1 เรื่อง
Concept and design of futures research to study visions of alternative futures in education and society; survey and
development of an interactive, unstructured and non-directive eliciting techniques; ethnographic, delphi, future scenario
building, canvassing, cross-impact analysis, forecasting and applied existing techniques with emphasis on discussion on
strengths and weaknesses, integration of different techniques, and undertaking of a micro-scale futures research.
2756709* การวิจัยและประเมินกระบวนการปฏิสัมพันธทางการศึกษา
3(3-0-9)
Research and Evaluation in Educational Interaction Process
RES EVAL INT PROC
การประยุ ก ต ใ ช ท ฤษฎี ท างสั งคมวิ ท ยาการศึ ก ษาและจิ ตวิ ท ยาการศึ ก ษาในการวิ จั ย และประเมิ น กระบวนการ
ปฏิสัมพันธในสถานศึกษา การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุม ตัวอยาง การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย ทั้ง
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการประเมิน โดยเนนการพัฒนาทักษะและวิธีการวิจัยเกี่ยวกับความซับซอนของบทบาท
ครู ความสัมพันธและการทํางานรวมกันของครูกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน
Application of educational sociology and educational psychology theories to research and evaluation of
educational interaction process in schools; research design, sampling, data collection and data analysis for both qualitative and
quantitative research, and evaluation with emphasis on development of research skills and methods related to complexity of
teachers’ roles, relationship and cooperation between teachers and learners and among learners.
2756710

การออกแบบและวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยระยะยาว
3(3-0-9)
Design and Analysis of Longitudinal Research
DSGN ANAL LONG RES
การออกแบบการวิจัยเกี่ย วกับ ผลการเรียนรูและพัฒ นาการโดยใชการวิจัยระยะยาว การวางแผนการเก็บ รวบรวม
ขอ มูล การเลือ กกลุ มตัว อยาง และการบรรณาธิ กรณข อ มู ล การวิ เคราะห ขอ มูล ตามโมเดลการเจริ ญเติบ โต การวัด และการ
วิเคราะหการเปลี่ย นแปลง การออกแบบการวัดซ้ํา การศึกษาปจ จัย เชิงสาเหตุที่มีอิท ธิพลตอคะแนนคุณ คาที่เพิ่มขึ้น ตามโมเดล
สมการโครงสรางและโมเดลหลายระดับ
Design of research on learning and development using longitudinal research; planning of data collection,
sampling and data editing; data analysis based upon growth models; measurement and analysis of change; repeated measures
designs; study of causal factors affecting value added scores based upon structural equation models and multi-level models.
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2756711

สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1
3(2-2-5)
Seminar and Research Practicum I
SEM & RES PRAC I
การวิจัยรายบุคคลในประเด็นรวมสมัยทางการพัฒนาการศึก ษาและทรัพ ยากรมนุษย โดยเนนการใหคําปรึกษา การ
วิพากษ และการติดตามกํากับดวยกระบวนการกลุม เพื่อพัฒนาความสามารถ ปญญา จรรยา และทักษะการวิจัยของผูเรียน
Individual research project on contemporary issues in education and human resources development with emphasis
on group process of consultation, criticism, and monitoring to enable the development of research competency, intellect,
ethics and skills of the students.
2756712

สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2
3(2-2-5)
Seminar and Research Practicum II
SEM & RES PRAC II
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2756711 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2756711 or C.F.)
การวิจัยรายบุคคลในประเด็นรวมสมัยทางการพัฒนาการศึก ษาและทรัพ ยากรมนุษย โดยเนนการใหคําปรึกษา การ
วิพากษ และการติดตามกํากับดวยกระบวนการกลุม เพื่อพัฒนาความสามารถ ปญญา จรรยา และทักษะการวิจัยของผูเรียน
Individual research project on contemporary issues in education and human resources development with emphasis
on group process of consultation, critics, and monitoring to enable the development of research competency, intellect, ethics
and skills of the students.
2756826* วิทยานิพนธ
Dissertation
DISSERTATION

36 หนวยกิต
36 credits

2756828

วิทยานิพนธ
Dissertation
DISSERTATION

48 หนวยกิต
48 credits

2756829* วิทยานิพนธ
Dissertation
DISSERTATION

60 หนวยกิต
60 credits
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2756884

การวิจัยหลักสูตร
2(2-0-6)
Curriculum Research
CURR RES
การวิจัยหลักสูตรประเภทตาง ๆ ในแตละระดับการศึกษา โดยเนนเทคนิคการวิจัยหลักสูตร
Research on various types of curriculum at different levels of education with emphasis on techniques in
curriculum research.
2756885

การวิจัยสันติภาพ
2(2-0-6)
Peace Research
PEACE RES
ความคิ ดเกี่ ย วกับ สั นติ ภ าพของโลก และป ญ หาวิ จั ย วิ ธีก ารวิ จั ย สัน ติ ภาพแบบต าง ๆ การค น หาแนวทางพั ฒ นา
สันติภาพของโลก การควบคุม ทํานาย และปองกันสงครามและขอขัดแยงที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในระดับ ทองถิ่นและระดับ
โลก
World peace ideas and problems for research work; various types of peace research; development of efforts
toward world peace, and search for possible ways to control, predict, and prevent future wars and conflicts at both local and
global levels.
2756886* เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัยการศึกษา
Selected Topics in Educational Research
SEL TOP ED RES
หัวขอปจจุบันดานการวิจัยการศึกษาที่นํามาอภิปรายอยางกวางขวางและลึกซึ้ง
Current topics in educational research selected for detailed and intensive discussion.

2(2-0-6)

2756888* การประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
2(2-0-6)
Evaluation of Behavioral Science Research
EVAL BEH SCI RES
หลักและวิธีประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ขั้นตอนการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑก ารประเมิน
และการรายงานผล ปญหาในการประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
Principles and techniques for evaluating behavioral research work; evaluation procedure; evaluation instruments,
evaluation criteria, and evaluation report; problems of evaluation of behavioral research work.
2756894

*

สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
Doctoral Dissertation Seminar
DOC DISSERT SEM

รายวิชาเปดใหม

S/U

24
2756897

การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Exam
QUALIFY EXAM

S/U

2757663

วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-6)
Quality Assurance Methodology in Education
QA MET ED
มโนทัศนในการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
ภายใน การกําหนดดั ช นีตรวจสอบและเกณฑตัดสิน การจั ดทํา รายงานการศึ กษาตนเอง การประกัน คุณภาพภายนอก ความ
เชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเนน วิธีก ารประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาและประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของ
Concepts of quality assurance in education; process and system of quality assurance in education; internal quality
assurance, identification of auditing indicators and standard criteria, and preparation of self study reports; external quality
assurance; linkage between internal and external educational quality assurance with emphasis on educational quality
assurance for the improvement of the quality of products in education and the efficiency of the responsible personnel.
2758616* สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Applied Statistics in Education
ADV APP STAT ED
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758608 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition: PRER 2758608 or C.F)
วิธีรวบรวมขอ มูล จากการวิจัยที่มี หลายตัวแปร ประเภทของขอ มู ล การตรวจสอบความเชื่อถือ ไดข องขอมูล การ
วิเคราะหตัวแปรพหุ ไดแกการวิเคราะหความแปรปรวนพหุ การวิเคราะหการจําแนกพหุ การวิเคราะหแคโนนิคอล การวิเคราะห
การจัดจําแนกพหุ การวิเคราะหอ งคป ระกอบเชิงสํารวจและเชิงยืน ยัน การวิเคราะหเสนทาง เนนการใชค อมพิวเตอรวิเคราะห
ขอมูลและการแปลผล
Techniques of data collection from research having multiple variables; types of data; data reliability inspection;
multivariate analysis techniques: multiple analysis of variance, discriminant analysis, canonical analysis, multiple
classification analysis, exploratory and confirmatory factor analyses, path analysis; with emphasis on the application of
computer packages for data analysis and interpretation.
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2758660

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
2(2-0-6)
Data Analysis for Behavioral Sciences Research
DA ANA BEH SC
มโนทัศนเกี่ยวกับสถิติสรุปอางอิง เทคนิคการสุมตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบทางสถิติดวยสถิติท ดสอบ
ที, ซี, ไค-สแควร, เอฟ การวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะหความแปรปรวน และความแปรปรวนรวมแบบ 2 ทาง และแบบมี
การวัดซ้ํา การวิเคราะหสหสัมพันธแบบงาย สหสัมพัน ธบางสวน สหสัมพันธแ บงสวน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
การทดสอบดวยสถิตินอนพาราเมติกเฉพาะตัวแปรตามตัวเดียว เนนทักษะการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและ
การตีความหมาย
Concepts of inferential statistics; sampling techniques; parameter estimation and statistical hypothesis testing
using t-test; z-test, c2-test and F-test; time series data analysis; two-way ANOVA and ANCOVA; repeated measured design;
simple correlation analysis; part correlation, partial correlation and multiple regression analysis; non-parametric statistics with
one dependent variable; emphasis on data analyzing skills employing the computer packages and interpretation.
2758661

สถิติวิเคราะหขั้นสูงสําหรับการวิจัย
3(3-0-9)
Advanced Statistical Analysis for Research
ADV STAT ANAL RES
การตรวจสอบประเด็น ดานมโนทัศน สาระสําคัญ และวิธีวิท ยาในการวิเคราะหโมเดลเชิงเสนระดับ ลดหลั่น และ
โมเดลสมการโครงสราง การระบุความเปนไปได การประมาณคา การทดสอบ และการสรางโมเดล การตรวจสอบความตรงของ
โมเดลโดยใชก ารวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะหก ลุมพหุ โคงพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝง และการวิเคราะห
ระดับชั้นแฝง การพิจารณาโมเดลการวิเคราะหที่เปนทางเลือกที่มีตัวปรับและตัวเชื่อมในการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ
Examination of conceptual, substantive and methodological issues in the analysis of hierachical linear models and
structural equation models; identification, estimation, testing and model building; model validation using confirmatory factor
analysis, multiple-group strategy, latent growth curves and latent-class analysis; consideration of alternative analytical models
with moderators and mediators in analyzing causal relationship.
2758662

การวิเคราะหแนวใหมสําหรับขอมูลจัดประเภท
3(3-0-9)
Current Analysis of Categorical Data
CUR ANA CAT DATA
เกณฑการวัดและการเลือกโมเดลการวัด การวิเคราะหขอ มูลที่เปนตัว แปรทวินามและพหุน าม ทั้งการวิเคราะหเชิง
บรรยายและอนุมาน การประยุกตโมเดลเชิงเสนทั่วไป เนนโมเดลล็อก-ลิเนียร โมเดลโลจิต และโมเดลโพรบิต ในการวิเคราะห
ขอมูลจัดประเภท การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ทฤษฎีค ะทาสโทรฟ และวิธีก ารวิเคราะหสําหรับ การศึก ษาพัฒนาการ
แบบไมตอเนื่อง การประยุกตการวิเคราะหขอมูลจัดประเภทในการวิจัยการศึกษา
Criteria for measurement and choices of measurement models; descriptive and inferential methods for
dichotomous and polytomous data analysis; application of generalized linear models for categorical data analysis, focusing on
log-linear, logit, and probit models; analysis of structural equation model; catastrophe theory and analysis for discontinuous
development; application of categorical data analysis in educational research.
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เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
1.โครงสรางหลักสูตร
1. โครงสรางหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.1
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
- หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
48 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
แบบ 2.1
แบบ 2.1
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
72 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
24 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
- รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
- รายวิชาบังคับรวม
4 หนวยกิต - รายวิชาบังคับรวม
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
15 หนวยกิต - รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
- รายวิชาเลือก
5 หนวยกิต - รายวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
48 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
แบบ 2.2
แบบ 2.2
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
84 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
36 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
- รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
- รายวิชาบังคับรวม
10 หนวยกิต - รายวิชาบังคับรวม
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
18 หนวยกิต - รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
- รายวิชาเลือก
8 หนวยกิต - รายวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ

60 หนวยกิต
- หนวยกิต
60 หนวยกิต
60 หนวยกิต
24 หนวยกิต
(6) หนวยกิต
4 หนวยกิต
15 หนวยกิต
5 หนวยกิต
36 หนวยกิต
84 หนวยกิต
36 หนวยกิต
(6) หนวยกิต
8 หนวยกิต
18 หนวยกิต
10 หนวยกิต
48 หนวยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง

2. รายวิชา
- รายวิชาบังคับรวม
แบบ 2.1
4 หนวยกิต
2746802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)
2746628 วิธีวิทยาการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร 2
แบบ 2.2
2746604 การศึกษาในระบบสังคมอนาคต
2746802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2(2-0-6)
10 หนวยกิต
2(2-0-6)
2(2-0-6)

2756617 วิธีวิทยาการวิจัยทาง
2(2-0-6)
พฤติกรรมศาสตรขั้นนํา
2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทาง
2(2-0-6)
พฤติกรรมศาสตร 2
2758660 การวิเคราะหขอมูลสําหรับ
2 (2-0-6)
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
แบบ 2.1
15 หนวยกิต
2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร 3 (3-0-9)
และพฤติกรรมศาสตร
2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 (3-0-9)
2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 3 (3-0-9)
และเชิงคุณลักษณะขั้นสูง
2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1
3 (2-2-5)
2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2
3 (2-2-5)
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับ
S/U
ดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.2
18 หนวยกิต
2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร 3 (3-0-9)
และพฤติกรรมศาสตร
2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 (3-0-9)
2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 3 (3-0-9)
และเชิงคุณลักษณะขั้นสูง
2756704 การสังเคราะหงานวิจัย
3 (3-0-9)
2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1
3 (2-2-5)

2. รายวิชา
- รายวิชาบังคับรวม
แบบ 2.1
2746803 การวิเคราะหการศึกษาเชิง
วิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
แบบ 2.2
2756803 การวิเคราะหการศึกษาเชิง
วิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2

4 หนวยกิต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
8 หนวยกิต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

2758660 การวิเคราะหขอมูลสําหรับ
2 (2-0-6)
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
แบบ 2.1
15 หนวยกิต
2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร 3 (3-0-9)
และพฤติกรรมศาสตร
2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 (3-0-9)
2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 3 (3-0-9)
และเชิงคุณลักษณะขั้นสูง
2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1
3 (2-2-5)
2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2
3 (2-2-5)
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับ
S/U
ดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.2
18 หนวยกิต
2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร 3 (3-0-9)
และพฤติกรรมศาสตร
2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 (3-0-9)
2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 3 (3-0-9)
และเชิงคุณลักษณะขั้นสูง
2756704 การสังเคราะหงานวิจัย
3 (3-0-9)
2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1
3 (2-2-5)
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2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2
3 (2-2-5)
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับ
S/U
ดุษฎีบัณฑิต
- รายวิชาเลือก
แบบ 2.1
5 หนวยกิต
แบบ 2.2
8 หนวยกิต
2756607 วิธีวิเคราะหทางประชากรศาสตร 3 (3-0-9)
2756615 คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัย
2 (2-0-6)
ทางการศึกษา
2756619 ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน 2 (2-0-6)
2756629 วิจัยปฏิบัติการ
2 (2-0-6)
2756632 เอกัตศึกษา 1
1 (0-0-4)
2756633 เอกัตศึกษา 2
2 (0-0-8)
2756656 การออกแบบการประเมิน
3 (3-0-9)
ความตองการจําเปน
2756704 การสังเคราะหงานวิจัย
3 (3-0-9)
2756706 การวิจัยทฤษฎีฐานราก
3 (3-0-9)
ทางการศึกษา
2756707 การวิจัยปฏิบัติการแบบ
3 (2-2-5)
มีสวนรวมในสถานศึกษา
2756708 การวิจัยอนาคต
3 (3-0-9)
2756709 การวิจัยและประเมินกระบวน 3 (3-0-9)
การปฏิสัมพันธทางการศึกษา
2756710 การออกแบบและวิเคราะห
3 (3-0-9)
ขอมูลสําหรับการวิจัยระยะยาว
2756884 การวิจัยหลักสูตร
2 (2-0-6)
2756885 การวิจัยสันติภาพ
2 (2-0-6)
2756886 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัย
2 (2-0-6)
การศึกษา
2756888 การประเมินงานวิจัย
2 (2-0-6)
ทางพฤติกรรมศาสตร
2757663 วิธีวิทยาการประกันคุณภาพ
2(2-0-6)
การศึกษา
2758609 สถิติประยุกตทาง
3(3-0-9)
พฤติกรรมศาสตร 3
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2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2
3 (2-2-5)
2756894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับ
S/U
ดุษฎีบัณฑิต
- รายวิชาเลือก
แบบ 2.1
5 หนวยกิต
แบบ 2.2
10 หนวยกิต
*
2756607 วิธีวิเคราะหทางประชากรศาสตร 3 (3-0-9)
2756615* คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัย 2 (2-0-6)
ทางการศึกษา
*
2756619 ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน2 (2-0-6)
2756629* วิจัยปฏิบัติการ
2 (2-0-6)
2756632 เอกัตศึกษา 1
1 (0-0-4)
2756633 เอกัตศึกษา 2
2 (0-0-8)
2756656* การออกแบบการประเมิน
3 (3-0-9)
ความตองการจําเปน
2756704 การสังเคราะหงานวิจัย
3 (3-0-9)
2756706 การวิจัยทฤษฎีฐานราก
3 (3-0-9)
ทางการศึกษา
2756707 การวิจัยปฏิบัติการแบบ
3 (2-2-5)
มีสวนรวมในสถานศึกษา
2756708 การวิจัยอนาคต
3 (3-0-9)
*
2756709 การวิจัยและประเมินกระบวน 3 (3-0-9)
การปฏิสัมพันธทางการศึกษา
2756710 การออกแบบและวิเคราะห
3 (3-0-9)
ขอมูลสําหรับการวิจัยระยะยาว
2756884 การวิจัยหลักสูตร
2 (2-0-6)
2756885 การวิจัยสันติภาพ
2 (2-0-6)
*
2756886 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัย
2 (2-0-6)
การศึกษา
*
2756888 การประเมินงานวิจัย
2 (2-0-6)
ทางพฤติกรรมศาสตร
2757663 วิธีวิทยาการประกันคุณภาพ
2(2-0-6)
การศึกษา
2758616* สถิติประยุกตทางการศึกษา
3(3-0-9)
ขั้นสูง
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2758661 สถิติวิเคราะหขั้นสูงสําหรับ
3 (3-0-9)
การวิจัย
2758662 การวิ เคราะห แ นวใหม สํ า หรั บ
ขอมูลจัดประเภท
3 (3-0-9)
- วิทยานิพนธ
แบบ 1.1 2.1 และ 2.2
2757828 วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
2758661 สถิติวิเคราะหขั้นสูงสําหรับ
3 (3-0-9)
การวิจัย
2758662 การวิเคราะหแนวใหมสําหรับ
ขอมูลจัดประเภท
3 (3-0-9)
- วิทยานิพนธ
2756826* วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
2756828 วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
2756829* วิทยานิพนธ
60 หนวยกิต

แนวทางและเปาหมายการนํา e – learning มาเสริมการเรียนการสอน
ยังไมมีเปาหมายการนํา e-learning มาเสริมการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รทํ าหน าที่ รั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารจั ด การหลั ก สูต ร โดยเป น ผู กํ าหนดทิ ศ ทางและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร ดูแลการบริหารจัดการ วางแผน และติดตามผลการดําเนินงานเพื่อ ประเมินตนเอง และนําผลที่
ได ม าใช ใ นการพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งให ส อดคล อ งกั บ ปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และนโยบายของคณะครุ ศ าสตร แ ละ
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ค ณะกรรมการบริ ห ารภาควิ ช า และคณะกรรมการประจํ า คณะครุ ศ าสตร กํ ากับ ดู แ ลการ
ดํา เนิ นงานให เป นไปตามนโยบายและเป าหมายที่ กํ า หนดไว รวมทั้ ง มี การใช ร ะบบการประกั น คุณ ภาพหลัก สูตรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย CU-CQA
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
- ดานวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน : จัดทําแผนดําเนินงานและแผนงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยกลาง
- ดานบุคลากร : กําหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารยในดานการเรียนการสอนและการวิจัย
- ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ : มีการประเมินความตองการทรัพยากรเพื่อสนับสุนนการเรียนรูใหสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงมีระบบการสนับสนุนและใหคําแนะนํานิสิตดังนี้
3.1 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหมทุกปการศึกษา เพื่อใหคําแนะนําและใหขอมูลหลักสูตรเบื้องตน
3.2 จัดอาจารยที่ป รึกษาวิชาการเพื่อใหคําแนะนําและเปนที่ป รึกษาดานวิชาการและการปรับ ตัวในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแกนิสิต
3.3 จัดหาคณาจารยควบคุมวิทยานิพนธอยางเหมาะสม
3.4 จัดโครงการสานสัมพันธระหวางนิสิตและคณาจารยในหลักสูตรเปนประจําทุกภาคการศึกษา
3.5 สนั บ สนุ น และส ง เสริม ให นิ สิ ตเข า ร ว มประชุ ม และเสนอผลงานวิ ช าการในที่ ป ระชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
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4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4.1 ศึกษานโยบายของกระทรวงศึก ษาธิการเกี่ย วกับทิศทางการวิจัยทางการศึก ษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.2 ศึกษานโยบายของสํานักงานวิจัยแหงชาติเกี่ยวกับความตองการทางดานการวิจัยทางการศึกษา
4.3 สํารวจคุณภาพของบัณฑิตและความตองการของตลาดแรงงงาน โดยจัดสงแบบสอบถามเกี่ย วกับ ความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
การพัฒนาหลักสูตร
1. ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
1.1
จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด
1.2
รอยละของนิสิตที่ไดงานทํากอนสําเร็จการศึกษา
1.3
รอยละของนิสิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาไมเกิน 3 เดือน
1.4
ความพึงพอใจของบัณฑิต
1.5
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1.6
ผลการประเมินตนเองของอาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ
1.7
จํานวนตํารา งานวิจัยและเอกสารเผยแพรทางวิชาการอื่น ๆ ของอาจารยในหลักสูตรฯ
1.8
สัดสวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
2. กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุก ๆ ระยะ 5 ป
[ / ] กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2557

