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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
1. สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผ ลการเรียนเฉลี่ย
ไมนอ ยกวา 3.5 จากระบบ 4 แตม ในกรณี ที่นอยกวา 3.5 แตไม นอยกวา 3.3 จากระบบ 4 แตม ตองมีผลงานวิจั ยตามเกณฑ ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดไว และ
2. มีประสบการณการวิจัยอยางนอย 3 ป หรือ เปนอาจารยสอนในวิชาการวัดและประเมินผลในระดับอุดมศึกษา หรือ มี
ผลการวิจัยระดับดีมาก หรือมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณาแลว เห็นสมควรใหมีสิทธิเขาศึกษา
ได
3. คุณ สมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศใหทราบเปน ป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
1. สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย รับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จาก
ระบบ 4 แตม มีผลงานวิจัยตามเกณฑที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดไว และ
2. คุณ สมบัติอื่นๆ เปน ไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศใหทราบเปน ป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
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แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
1. สํา เร็ จ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิต เกี ย รติ นิ ย มอั นดั บ 1 หรื อ เที ย บเท า จากสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับ รอง มีผลการเรีย นเฉลี่ย อยางนอย 3.60 แตม ตามระบบ 4 แตม หรือมีผลการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิตอยูใน
ระดับดีมากตามเกณฑที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดไว และ
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 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิเขาศึกษาได
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามคูมือการรับสมัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป
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 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพในวิชาการอยางนอย 2 ฉบับ
หลักสูตรแบบ 2 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพในวิชาการอยางนอย 1 ฉบับ
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คณาจารยในหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนง
ที่
ชื่อ - สกุล
ทางวิชาการ
1 ศ.
นายศิริชัย กาญจนวาสี*

คุณวุฒิ
ค.บ.

สาขาวิชา

การสอนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
วท.บ. สุขาภิบาล
ค.ม.
วิจัยการศึกษา
Dip in Ed. Physics & Mathematics
Ph.D. Measurement & Evaluation
2 รศ.
นายศิริเดช สุชีวะ*
ค.บ.
วิทยาศาสตร-ภาษาอังกฤษ
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
ค.ด.
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 รศ.
นางเอมอร จังศิริพรปกรณ* วท.บ. พยาบาล
วท.ม. สาธารณสุข
ค.ด.
การวัดและประเมินผลการศึกษา
4 ผศ.
น.ส.ณัฏฐภรณ หลาวทอง
ค.บ.
มัธยมศึกษา
เกียรตินิยม
ค.ม.
วิจัยการศึกษา
ค.ด.
การวัดและประเมินผลการศึกษา
5 อ.
น.ส.กมลวรรณ ตังธนกานนท ค.บ.
มัธยมศึกษา
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
ค.ด.
การวัดและประเมินผลการศึกษา
* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

จากสถาบัน

ป

จุฬาฯ

2519

มหิดล
จุฬาฯ
Institute of Ed.
UCLA
จุฬาฯ

2519
2521
2527
2535
2534

จุฬาฯ
มหิดล
มหิดล
จุฬาฯ
จุฬาฯ

2538
2526
2529
2542
2537

จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ

2538
2545
2542

จุฬาฯ

2547

4
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2

60 หนวยกิต
60 หนวยกิต
84 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
60
60
84
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
24
36
หนวยกิต
- รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
(7)
(5)
หนวยกิต
- รายวิชาบังคับรวม
4
8
หนวยกิต
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
15
18
หนวยกิต
- รายวิชาเลือก
5
10
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
60
36
48
หนวยกิต
หมายเหตุ 1. ผูเขาศึกษาแบบ 2.1 ที่มีวุฒิการศึกษาไมตรงสาขาวิชา (การวัดและประเมิน ผล วิธีวิท ยาการวิจัย และ
สถิติและสารสนเทศการศึ กษา) หรือ ไมไ ดจ บทางการศึ กษา จะตองเรียนรายวิช าพื้น ฐานเพิ่ มอีก 7
หนวยกิต โดยประเมินผลแบบ S/U ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. ผูเขา ศึก ษาแบบ 2.2 ที่ไม ไดจ บทางการศึ กษา จะตอ งเรีย นรายวิชาพื้นฐานเพิ่ม อีก 5 หน วยกิต โดย
ประเมินผลแบบ S/U ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนรายวิชา 2757894 สัม มนาวิทยานิพนธร ะดับดุษ ฎีบัณฑิต ประเมินผลเปน
S/U ทุกภาคการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต ประเมินผลเปน S/U)
แบบ 2.1 (สําหรับผูที่จบไมตรงสาขาหรือไมไดจบทางการศึกษา)
7 หนวยกิต
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
2(2-0-6)
Educational Research Methodology I
2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
3(3-0-9)
Theories of Measurement and Evaluation
2758602 สถิติประยุกตทางการศึกษา 1
2(2-0-6)
Applied Statistics in Education I
แบบ 2.2 (สําหรับผูที่ไมไดจบทางการศึกษา)
5 หนวยกิต
2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2(2-0-6)
Education for Sustainable Social Development
2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
3(3-0-9)
Theories of Measurement and Evaluation
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รายวิชาบังคับรวม
แบบ 2.1
*

2746803

*

4 หนวยกิต
การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2(2-0-6)

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
2758602 สถิติประยุกตทางการศึกษา 1
Applied Statistics in Education I
รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
แบบ 2.1
2757652 ทฤษฎีการประเมิน
Evaluation Theories
2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง
Advanced Measurement Theories
2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา
Theory of Psychological Scaling
2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา
Seminar in Educational Measurement
2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา
Seminar in Educational Evaluation
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
Doctoral Dissertation Seminar
*
2758616 สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง
Advanced Applied Statistics in Education

2(2-0-6)

รายวิชาเปดใหม

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

15 หนวยกิต
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
S/U
3(3-0-9)

6
แบบ 2.2
2757643
2757652
2757840
2757847
2757891
2757892
2757894

การตรวจสอบความสามารถ
Ability Testing
ทฤษฎีการประเมิน
Evaluation Theories
ทฤษฎีการวัดขั้นสูง
Advanced Measurement Theories
ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา
Theory of Psychological Scaling
สัมมนาการวัดผลการศึกษา
Seminar in Educational Measurement
สัมมนาการประเมินผลการศึกษา
Seminar in Educational Evaluation
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
Doctoral Dissertation Seminar

2758616* สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง
Advanced Applied Statistics in Education
รายวิชาเลือก
แบบ 2.1 ไมนอยกวา
แบบ 2.2 ไมนอยกวา
2756619* ระบบสารสนเทศและการวิจัยสถาบัน
Information System and Institutional Research
2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
Experimental and Quasi-Experimental Research Design
*
2756635 การวิจัยเชิงธรรมชาติ
Naturalistic Research
2757643 การตรวจสอบความสามารถ
Ability Testing
2757645* การประเมินและการสรางมาตรวัดทางจิตวิทยา
Psychological Assessment and Scale Constructions
2757647 การฝกการประเมินโครงการ
Practicum in Project Evaluation
2757649 การตรวจสอบภาคปฏิบัติ
Performance Testing

*

รายวิชาเปดใหม

18 หนวยกิต
3(3-0-9)
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
S/U
3(3-0-9)

5 หนวยกิต
10 หนวยกิต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
3(3-0-9)
2(2-0-6)
2(0-4-4)
2(2-0-6)
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2757651
2757653*
2757688
2757689*

การประเมินเพื่อการวางแผน
Evaluation for Planning
การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Learning Achievement Test Development
เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผลการศึกษา
Selected Topics in Educational Measurement
เรื่องคัดเฉพาะทางการประเมินผลการศึกษา
Selected Topics in Educational Evaluation

2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

2757702* การวิเคราะหองคประกอบ
2(2-0-6)
Factor Analysis
*
2757731 งานฝกการวัดและประเมินผลการศึกษา
2(2-0-6)
Practicum in Educational Measurement and Evaluation
*
2757732 การอานคนควาทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
2(2-0-6)
Readings in Educational Measurement and Evaluation
2757842* แบบจําลองทางเศรษฐมิติของการศึกษา
2(2-0-6)
Econometric Models of Education
*
2757843 การประเมินและคาดคะเนความตองการกําลังคน
2(2-0-6)
Manpower Assessment and Projection
*
2757844 การคัดเลือกและจําแนกบุคลากร
2(2-0-6)
Personnel Selection and Classification
*
2757845 การออกแบบและการจัดโปรแกรมตรวจสอบ
2(2-0-6)
Design and Management of Testing Programs
*
2757846 สัมมนาเทคนิคการประเมินผลและติดตามผล
3(3-0-9)
Seminar in Evaluation and Follow-up Technique
2757880* สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการออกแบบการวิจัย
3(3-0-9)
Doctoral Seminar in Research Design
2758603 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
2(2-0-6)
Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research
*
2758608 สถิติประยุกตทางการศึกษา 2
2(2-0-6)
Applied Statistics in Education II
*
2758622 แนวโนมของสถิติทางการศึกษา
2(2-0-6)
Trends of Educational Statistics
นอกจากนี้นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในระดับ บัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัยได ทั้งนี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
25.3.5 วิทยานิพนธ

*

รายวิชาเปดใหม
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แบบ 1.1
2757829* วิทยานิพนธ
Dissertation
แบบ 2.1
2757826* วิทยานิพนธ
Dissertation

แบบ 2.2
2757828

วิทยานิพนธ
Dissertation

แผนการศึกษา
แบบ 1.1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2757829 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757829 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2757829 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757829 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2757829 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

60 หนวยกิต

36 หนวยกิต

48 หนวยกิต

10 หนวยกิต
- หนวยกิต
10 หนวยกิต
10 หนวยกิต
- หนวยกิต
10 หนวยกิต
10
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

10 หนวยกิต
- หนวยกิต
10 หนวยกิต
10 หนวยกิต
- หนวยกิต
10 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757829 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
แบบ 2.1 (สําหรับผูที่จบตรงสาขา)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2746803 การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รายวิชาเลือก
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757652 ทฤษฎีการประเมิน
2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง
2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา
2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2758616 สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2757826 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757826 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2757826 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757826 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

10 หนวยกิต
- หนวยกิต
10 หนวยกิต

2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
- หนวยกิต
5 หนวยกิต
12 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
- หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต
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แบบ 2.1 (สําหรับผูที่จบไมตรงสาขาหรือไมไดจบทางการศึกษา)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2746803 การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
2758602 สถิติประยุกตทางการศึกษา 1
2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757652 ทฤษฎีการประเมิน
2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง
2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา
2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2758616 สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2757826 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ
รายวิชาเลือก
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757826 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2757826 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ
รวม

2 หนวยกิต
S/U
S/U
S/U
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
- หนวยกิต
7 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
- หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
- หนวยกิต
5 หนวยกิต
14 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
- หนวยกิต
- หนวยกิต
9 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757826 วิทยานิพนธ
9 หนวยกิต
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
- หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต
หมายเหตุ ในภาคการศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบีย นวิท ยานิพนธตามจํานวนหนวยกิตที่เหลือ
ซึ่งอาจต่ํากวาที่กําหนดได
แบบ 2.2 (สําหรับผูที่จบทางการศึกษา)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2746803 การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 หนวยกิต
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
2 หนวยกิต
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
- หนวยกิต
2758602 สถิติประยุกตทางการศึกษา 1
2 หนวยกิต
รายวิชาเลือก
2 หนวยกิต
รวม
8 หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757643 การตรวจสอบความสามารถ
3 หนวยกิต
2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง
3 หนวยกิต
2757652 ทฤษฎีการประเมิน
2 หนวยกิต
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
- หนวยกิต
2758616 สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง
3 หนวยกิต
รวม
11 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2 หนวยกิต
2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา
3 หนวยกิต
2757828 วิทยานิพนธ
4 หนวยกิต
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
- หนวยกิต
รายวิชาเลือก
4 หนวยกิต
รวม
13 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา
2 หนวยกิต
2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา
2 หนวยกิต
2757828 วิทยานิพนธ
2 หนวยกิต
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
- หนวยกิต
รายวิชาเลือก
4 หนวยกิต
รวม
10 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2757828 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757828 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาตน
2757828 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757828 วิทยานิพนธ
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
แบบ 2.2 (สําหรับผูที่ไมไดจบทางการศึกษา)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2746803 การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2758602 สถิติประยุกตทางการศึกษา 1
รายวิชาเลือก
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757643 การตรวจสอบความสามารถ
2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง
2757652 ทฤษฎีการประเมิน
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2758616 สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง
รวม

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

S/U
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
S/U
- หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
8 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
- หนวยกิต
3 หนวยกิต
11 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2 หนวยกิต
2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา
3 หนวยกิต
2757828 วิทยานิพนธ
4 หนวยกิต
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
- หนวยกิต
รายวิชาเลือก
4 หนวยกิต
รวม
13 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา
2 หนวยกิต
2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา
2 หนวยกิต
2757828 วิทยานิพนธ
2 หนวยกิต
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
- หนวยกิต
รายวิชาเลือก
4 หนวยกิต
รวม
10 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2757828 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
- หนวยกิต
2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ
- หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757828 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
- หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาตน
2757828 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
- หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2757828 วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต
2757894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
- หนวยกิต
รวม
6 หนวยกิต
หมายเหตุ ในภาคการศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบีย นวิท ยานิพนธตามจํานวนหนวยกิตที่เหลือ
ซึ่งอาจต่ํากวาที่กําหนดได
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คําอธิบายรายวิชา
2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2(2-0-6)
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 เทคนิคการคิดวิเคราะหเชิงวิพ ากษเกี่ยวกับประเด็นวิก ฤตดานการศึก ษา การวิเคราะหการศึก 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.
2756619* ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
2(2-0-6)
Information System and Institutional Research
INF SYS INST RES
ประเภทของข อ มู ลในงานวิ จั ยสถาบั น หั ว ขอ ของการวิจั ย สถาบั น การออกแบบการวิจั ย สถาบั น การจัด ระบบ
สารสนเทศ การนําคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประสิทธิภ าพของระบบสารสนเทศ การใชร ะบบขอมูล
กับงานวิจัยสถาบัน ปญหาของวิจัยสถาบัน กับการใชระบบสารสนเทศ
Types 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.

*
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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.
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 การวัดตัวแปร
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.
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.
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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 ในระดับ 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.
2757639

ทฤษฎีการวัดและการประเมิน
3(3-0-9)
Theories of Measurement and Evaluation
THEO MEAS&EVAL
ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการวัดแบบตอบสนองรายขอ การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงปริเขต วิธีการ
เทียบคะแนน ความลําเอียงของขอสอบและแบบสอบ การวิเคราะหขอสอบประเภทและวิธีก ารหาความเที่ย ง และความตรง
การตัดเกรด
Classical Test Theory; Item Response Theory; Norm-, Criterion-, and Domain-Referenced Measurement; test
equating; test and item bias; item analysis; types and methods of determining reliability and validity coefficients; grading
methods.
2757643

การตรวจสอบความสามารถ
3(3-0-9)
Ability Testing
ABILITY TESTING
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2757639 or C.F.)
ธรรมชาติแ ละทฤษฎีข องตั วแปรที่ เกี่ ย วกั บความสามารถ ไดแ ก เชาวป ญญา ความถนั ดทั่ว ไป ความถนัดเฉพาะ
เทคนิคการวัดความสามารถแบบตาง ๆ แนวคิดและทฤษฎีข องเชาวปญญา ตั้งแตส มัยกาลตันจนถึงเสติ นเบอรก แนวคิดและ
ทฤษฎีการวัดความถนัดของกิลฟอรดและคนอื่น ๆ แบบทดสอบความสามารถที่เปนมาตรฐานแบบตาง ๆ การนําแบบสอบไปใช
เพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ตลอดจนการแปลความหมาย เนนการพัฒนาแบบตรวจสอบความสามารถที่เชื่อถือได 1 ฉบับ
Nature and theories of ability variables: characteristics of intelligence, aptitude and achievement; theories of
ability and intelligence testing; development of ability and intelligence testing from Galton to Sternburg; concepts and
theories of aptitude testing of Gilford and others; standardized ability tests, uses of test and interpretation of the results;
emphasis on skills in developing an ability test.
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2757645* การประเมินและการสรางมาตรวัดทางจิตวิทยา
2(2-0-6)
Psychological Assessment and Scale Construction
PSY ASSMT SCL CONS
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2757639 or C.F.)
ธรรมชาติของตัวแปรทางจิตวิทยา คําจํากัดความของตัวแปรทางจิตวิทยา เทคนิคการวัดตัว แปรทางจิตวิท ยา ไดแ ก
เชาวนปญญา เจตคติ คานิยม การรับ รู ความเชื่อ ความสนใจ และบุคลิก ภาพ เทคนิค การวิเคราะหคุณภาพมาตรวัดทางจิตวิทยา
ได แก เทคนิค การวิ เคราะห องคป ระกอบ เทคนิ คลั กษณะหลากวิ ธีห ลาย การประยุก ตใชท ฤษฎีตอบสนองขอ สอบ เนน การ
ประเมินและการสรางมาตรวัดทางจิตวิทยาที่เปนมาตรฐานสําหรับคนไทย
Nature of psychological variables; operational definition of psychological variables; techniques for scaling
psychological variables: attitude, value, perception, belief, interest, and personality; techniques for analyzing quality of
psychological scales: factor analysis, multitrait–multimethod; application of IRT to psychological scaling, with emphasis on
psychological assessment and standardized scale construction for Thai people.
2757647

การฝกการประเมินโครงการ
2(0-4-4)
Practicum in Project Evaluation
PRAC PROJ EVAL
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2757646 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2757646 or C.F.)
การฝกการประเมินโครงการตั้งแตการคิดโครงการ การดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห และการ
เขียนรายงานผลการประเมิน เนนประสบการณการประเมินโครงการอยางนอย 1 เรื่อง
The Project evaluation practice starting from initiating the project, project implementation, analysis of data,
writing project evaluation results. Emphasis on the experiences of evaluating at least one project.
2757649

การตรวจสอบภาคปฏิบัติ
2(2-0-6)
Performance Testing
PERFORM TESTING
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2757639 or C.F.)
ธรรมชาติและลักษณะของทักษะในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมบงชี้ การสรางและพัฒนาเครื่อ งมือวัดทักษะทางภาษา
และการปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังกลาว การแปลผลการวัด เนน การพัฒนาแบบทดสอบภาคปฏิบัติใน
หองเรียนที่เชื่อถือได 1 อยาง
Nature and characteristics of practical skills; indicators of performance outcomes; development of tests for
intellectual and practical skills; interpretation of test results; emphasis on skills in constructing performance test.

*
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2757651

การประเมินเพื่อการวางแผน
2(2-0-6)
Evaluation for Planning
EVAL PLANNING
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2757639, 2757652 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2757639, 2757652 or C.F.)
การวิเคราะหสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปนตัว กําหนดนโยบายทางการศึกษา เทคนิค ตาง ๆ ของการ
ประเมินความตอ งการและสภาวะแวดลอ ม การนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนการศึกษาระดับประเทศและจังหวั ด
ตลอดจนหนวยงาน
The analysis of socio-economic and political situation affected educational policies; need assessment techniques;
context evaluation; application of evaluation results for educational planning.
2757652

ทฤษฎีการประเมิน
2(2-0-6)
Evaluation Theories
EVAL THEORIES
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2757639 or C.F.)
ทฤษฎีการประเมิน พัฒนาการของแบบจําลองการประเมิน บทบาทของการประเมินเพื่อ จําแนก คัดเลือก ทดสอบ
วินิจฉั ย ตั ดสิน ปรับ ปรุงงาน การประเมินหลักสูตร การเรี ยนการสอน โครงการ โครงงาน และงาน ตลอดจนการใชผ ลการ
ประเมิน
Evaluation theories; development of evaluation models; goals and roles of evaluation; classification of evaluation
models; politics of evaluation; evaluation of activities, projects, programs, plans, and policies; organization evaluation;
evaluation utilization.
2757653* การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2(2-0-6)
Learning Achievement Test Development
LRNG ACH TEST DEV
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2757639 or C.F.)
ธรรมชาติ และลั ก ษณะของผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย น ความสั ม พัน ธร ะหว างหลั กสูต ร จุด มุงหมายทางการศึก ษา
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน วิธีสอน และการวัดและประเมินผลสัม ฤทธิ์ ลักษณะของแบบสอบที่ดี รูปแบบของขอสอบ
และแบบสอบ การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์อันประกอบดว ยการวางแผนการออกขอสอบ การเขีย นขอ สอบแบบอัตนัย และ
ปรนั ย การทดลองใช แ บบสอบ การตรวจสอบคุ ณ ภาพของข อ สอบและแบบสอบโดยใช ท ฤษฎี ก ารวั ด แบบดั้ ง เดิ ม และ
ทฤษฎีการวัดแบบตอบสนองขอสอบ การแกไขปรับปรุงเพื่อการใชจริง การแปลผล และการรายงานผลการสอบ เนนการสราง
และพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่เชื่อถือได
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Nature and characteristics of learning achievement; the relationship among curricula, educational objectives, the
objectives of instruction, methods of teaching, measurement and evaluation; characteristics of good tests; item format and test
format; development of achievement tests; planning for test construction, writing subjective and objective tests, try-out of the
tests, assessment of quality of items and tests by using classical test theory and item response theory, item improvement for
implementation of tests; interpretation and reporting of test results, with emphasis on test construction and development.
2757688

เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผลการศึกษา
2(2-0-6)
Selected Topics in Educational Measurement
SEL TOP ED MEAS
การศึกษาเรื่องคัดเฉพาะในหัวขอใหม ๆ ของการวัดผลการศึกษาแลวนํามาอภิปรายอยางกวางขวางและลึกซึ้ง
Current topics in educational measurement selected for detailed and intensive discussion.

2757689* เรื่องคัดเฉพาะทางการประเมินผลการศึกษา
Selected Topics in Educational Evaluation
SEL TOP ED EVAL
หัวขอปจจุบันดานการประเมินผลการศึกษาที่นํามาอภิปรายอยางกวางขวางและลึกซึ้ง
Current topics in educational evaluation selected for detailed and intensive discussion.

2(2-0-6)

2757702* การวิเคราะหองคประกอบ
2(2-0-6)
Factor Analysis
FACTOR ANALYSIS
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758616, 2756627, 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2758616, 2756627, 2757639 or C.F.)
ลั ก ษณะและธรรมชาติ ข ององค ป ระกอบ ทฤษฎี อ งค ป ระกอบ วิ ธี วิ เคราะห อ งค ป ระกอบ ซึ่ งได แ ก การสะกั ด
องคประกอบกับการหมุน แกนองคป ระกอบ การวิเคราะหอ งคประกอบแบบสํ ารวจ และแบบยื นยัน การนํ าวิธีก ารวิเคราะห
องคประกอบดวยคอมพิวเตอรมาใชกับขอมูลวิจัยทางการศึกษา ปญ หาในการใชวิธีวิเคราะหอ งคป ระกอบในประเทศไทย เนน
การใชคอมพิวเตอรวิเคราะหองคประกอบและการแปลผล
Characteristics and nature of factors; factor theories; factor analytic methods: factor extraction and rotation;
exploratory and confirmatory factor analysis; application of analytic methods to research data in education; problems of
utilizing factor analytic methods in Thailand, with emphasis on using computer programs in factor analysis and interpretation
result.

*

รายวิชาเปดใหม
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2757731* งานฝกการวัดและประเมินผลการศึกษา
2(2-0-6)
Practicum in Educational Measurement and Evaluation
PRAC ED MST EVAL
การฝก งานเป นรายบุ ค คลในสํา นั กงานทดสอบ หรือ สถาบั น หรื อส ว นราชการ โดยมี อ าจารยที่ ป รึ ก ษาที่ไ ด รั บ
มอบหมายอยางเปนทางการเปนอาจารยนิเทศ
Individual practice in testing bureaus, institutes or divisions under supervision of the officially assigned advisor.
2757732* การอานคนควาทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
Readings in Educational Measurement and Evaluation
READ ED MST EVAL
เรื่องคัดเฉพาะในหัวขอใหม ๆ ดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
Selected current topics in educational measurement and evaluation.

2(2-0-6)

2757826

วิทยานิพนธ
Dissertation
DISSERTATION

36 หนวยกิต

วิทยานิพนธ
Dissertation
DISSERTATION

48 หนวยกิต

วิทยานิพนธ
Dissertation
DISSERTATION

60 หนวยกิต

2757828

2757829

2757840

36 credits

48 credits

60 credits

ทฤษฎีการวัดขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Measurement Theories
ADVANCED MEAS THEO
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2757639 or C.F.)
ทฤษฎีการวัดแบบใหมโดยเนนทฤษฎีการตอบสนองรายขอ และทฤษฎีการอางอิงสรุปอยางละเอียดและลึก ซึ้ง โดย
เนนการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร ขอตกลงเบื้องตน วิธีการ การวิเคราะหรายขอ การหาคาความเที่ย งความตรง การนําผลไปใชใน
เรื่องการสรางแบบทดสอบสําเร็จรูป และแบบรอบรู
Current measurement theories i.e. Item Response Theory, Generalizability Theory with emphasis on
mathematical models and assumption. The analysis of reliability and validity. The application of the theory on tailored
testing and mastery testing.

21
2757842* แบบจําลองทางเศรษฐมิติของการศึกษา
2(2-0-6)
Econometric Models of Education
ECON MODEL ED
แนวคิดในการนํ าหลั ก และเทคนิ ค วิธี ก ารวัดทางเศรษฐมิติม าใช กับข อ มู ลและประเด็นป ญหาทางการศึก ษา เน น
ประเด็ นที่ เกี่ ย วกับ การลงทุน ทางการศึ ก ษา โอกาสทางการศึ ก ษา ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา ความคุ มคา ทางการศึ ก ษา
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการศึกษา
Concepts to apply principles and measuring techniques and methods of econometrics to educational data and
problem issues, with emphasis on educational investment, opportunities, equity, worthiness, effectiveness and efficiency.
2757843* การประเมินและคาดคะเนความตองการกําลังคน
2(2-0-6)
Manpower Assessment and Projection
MANP ASSMT PROJ
ลักษณะของประชากรกับความตองการกําลังคนในดานตาง ๆ ของประเทศไทย เทคนิคการประเมินความตองการ
กําลังคน แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชในการคาดคะเนความตอ งการกําลังคน ผลการคาดคะเนและประเมินความตองการ
กําลังคนตอการวางแผนและพัฒนาสถาบันการศึกษาในระดับประเทศและระดับทองถิ่น
Population characteristics and manpower assessment in Thailand; techniques of manpower assessment;
mathematical models used for manpower projection; effects of manpower projection and assessment on planning and
development in educational institutions at the national and local levels.
2757844* การคัดเลือกและจําแนกบุคลากร
2(2-0-6)
Personnel Selection and Classification
PERS SEL CLASS
วัตถุประสงคในการคัดเลือกและการจําแนกบุคลากร ลัก ษณะของบุคลากรที่ตองการคัดเลือกและจําแนก ตัวบงชี้
ความสามารถทางปญญา ความรูสึก และทักษะการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุค ลากร เทคนิค ทางสถิติ
ที่นํามาใชในการคัดเลือกและจําแนกบุคลากร การตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของวิธีการคัดเลือกและการจําแนก ปญหา
ในการคัดเลือกและจําแนกบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย
Purposes of personnel selection and classification; characteristics of persons to be selected and classified;
indicators of cognitive ability, affection, and skills; information system concerning personnel qualification; statistical
techniques used for personnel selection and classification; reliability and validity of the techniques; problems of personnel
selection and classification in Thailand.

*
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2757845* การออกแบบและการจัดโปรแกรมตรวจสอบ
2(2-0-6)
Design and Management of Testing Programs
DSGN MGT TEST PROG
ธรรมชาติและลักษณะของโปรแกรมการทดสอบ การออกแบบและการจัดการโปรแกรมการทดสอบของไทยใน
ระดับหองเรียน โรงเรียน จังหวัด และระดับชาติ ปญหาและแนวทางแกไขการจัดโปรแกรมการทดสอบ เนนประสบการณการ
เขารวมในโครงการทดสอบ
Nature and characteristics of testing programs; design and management of testing programs in Thailand at
classroom, school, provincial and national levels; problems and solutions of testing program management, with emphasis on
participating in testing programs.
2757846* สัมมนาเทคนิคการประเมินผลและติดตามผล
3(3-0-9)
Seminar in Evaluation and Follow-up Techniques
SEM EVAL/FOL TECH
การอภิปรายเกี่ ยวกั บเทคนิคสําหรั บประเมิน ผลและติ ดตามผลงาน การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ย วของ โดยเน น
ปญหาและขอจํากัด
Discussions on techniques applicable to evaluation and follow-up studies; review of current literature in relation
to the underlying tactics with emphasis on problems and limitation.
2757847

ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา
3(3-0-9)
Theory of Psychological Scaling
THEO PSY SCAL
ทฤษฎีการวัดจิตตกายภาพ กับทฤษฎีการวัดทางจิตตภาพ เทคนิคการวัดทางจิตตกายภาพ กฎตาง ๆ ไดแก กฎของเว
เบอร กฎการตั ดสิ น เปรี ย บเที ย บของสโตน แบบจําลองการวัดทางจิ ตวิท ยาตามแนวความคิ ดของเตอสโตน คูม ส กัท แมน
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดทางจิตวิทยา
Psychophysical theory and psychometrical theory; measurement techniques for psychophysics; psychophysical
laws i.e. Waber’s law, Thurstone’s law of comparative judgment, psychometrical model law such as Thurstion’s model,
Coombs’s, Guttman’s etc.; review of methodological research work related to psychometrics.
2757880* สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการออกแบบการวิจัย
3(3-0-9)
Doctoral Seminar in Research Design
DOC SEM RES DSGN
การอภิปรายอยางกวางขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับการออกแบบงานวิจัยในหัวขอวิทยานิพนธของนิสิต เนนการทําโครง
รางวิทยานิพนธฉบับละเอียด 1 หัวขอ
Advanced discussion on research design related to an area of study, with emphasis on developing the detailed
individual dissertation proposal.

23
2757891

สัมมนาการวัดผลการศึกษา
2(2-0-6)
Seminar in Educational Measurement
SEM EDU MEAS
ประเด็นปญหาและหัวขอ เชิงทฤษฎีใหมของการวัดผลการศึก ษาที่นํามาอภิปรายอยางกวางขวางและลึกซึ้งเพื่อให
เกิดพัฒนาการทางวิชาการ เนนการอภิปรายรวมกัน
Issues and current topics related to theory of educational measurement to be discussed in details.
2757892

สัมมนาการประเมินผลการศึกษา
2(2-0-6)
Seminar in Educational Evaluation
SEM EDU EVA
ประเด็นและหัวขอเชิงทฤษฎีใหมๆ ของการประเมินผลการศึก ษาที่นํามาอภิปรายอยางกวางขวางและลึกซึ้งเพื่อให
เกิดพัฒนาการทางวิชาการ เนนการอภิปรายรวมกัน
Issues and current topics related to theory of educational evaluation to be discussed in details.
2757894

2758602

สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
Doctoral Dissertation Seminar
DOC DISSERT SEM

S/U

สถิติประยุกตทางการศึกษา 1
2(2-0-6)
Applied Statistics in Education I
APP STAT ED I
ความหมายและประเภทของสถิติและสารสนเทศ เทคนิคการสุมตัว อยาง การวิเคราะหขอมูลดว ยสถิติบ รรยายและ
สถิติอนุมาน การวิเคราะหความสัมพัน ธ การวิเคราะหเพื่อ เปรีย บเทียบคาเฉลี่ย การวิเคราะหไคสแควร และการวิเคราะหการ
ถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม การวิเคราะหพัฒนาการ การวิเคราะหจําแนก การวิเคราหตัวแปร
พหุ การนําเสนอสารสนเทศเพื่ อการวางแผน การกํ ากับ ติ ดตามและการประเมินผลการดํ าเนิ น งาน การจัดการขอ มูลเพื่ อ การ
พัฒ นากระบวนการเรี ยนรูเพื่อ การประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา และเพื่อ การวิ จัย เน นการเตรีย มขอ มูล การลงรหัส ขอ มูล การ
วิเคราะหขอมูล การแปลผล การลงสรุปขอคนพบจากงานวิจัย
Definitions and types of statistics and information; sampling techniques; data analysis by using descriptive
statistics and inferential statistics; analyses of correlation, means comparison, Chi-squared, and regression; information
presentation for planning, monitoring and evaluating; data management for developing learning process, quality assurance and
research; emphasis is placed on data preparation, data coding, data analysis, data interpretation, and research findings.

24
2758603

สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
2(2-0-6)
Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research
NONP STAT BEH SCI RES
ประเภทของขอมูลและวัตถุประสงคในการใชส ถิติน อนพาราเมตริก การตรวจสอบความเชื่อ ถือ ไดข องขอมูลที่จ ะ
นํามาวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลที่เปนความถี่และลําดับที่ ไดแก ไค-สแควร, กูดแมน-ครัสคัล, เคนดอล, โคเฮน, สเปย รแมน
และการวิเคราะหดวย ลอก-ลิเนียร การทดสอบนัยสําคัญ ไดแก แมคนีมาร, ฟส เชอร, คอคแรน, ฟรีดแมน, คอลโมโกรอฟสเมอนอฟ, วิลคอกซัน, แมน-วิทนีย, ครัสคัล-วอลลิส, การทดสอบมีเดียน, วอลซ และการทดสอบการสุม
Type of data and purpose for using nonparametric statistics; validity and reliability of data collected;
nonparametric techniques used for analyzing categorical and ordinal data: Chi-square, Goodman-Kruskal, Kendall, Cohen,
Spearman, and log-linear analysis; test of significance : McNemar, Fisher, Cochran, Friedman, Kolmogorov-Smirnov,
Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, median test, Walsh; randomization test.
2758608* สถิติประยุกตทางการศึกษา 2
2(2-0-6)
Applied Statistics in Education II
APP STAT ED II
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758602 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)
(Condition : PRER 2758602 or C.F.)
วิธีรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง และสหสัม พันธ การวิเคราะหขอ มูลดวยสถิติเชิงอนุมาน ไดแ ก
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร การวิเคราะหสหสัมพัน ธ
บางสวน สหสัมพันธแบงสวน สหสัม พันธพหุคูณ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตาง ๆ การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก
เนนการใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลและการแปลผล
Techniques of data collection for experimental, quasi-experimental, and correlational research; inferential
statistics: analysis of variance, analysis of covariance, relationship of variables, partial correlation, part correlation, multiple
correlation, regression, and logistic regression, with emphasis on the application of computer packages in data analysis and
interpretation.

25
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.
2758622* แนวโนมของสถิติทางการศึกษา
2(2-0-6)
Trends of educational Statistics
TREND ED STAT
ความสําคัญ ของดัช นี บง ชี้ที่เกี่ย วกับ การศึกษา การจัดประเภทขอ มู ลทางการศึ ก ษา การหาค าดัช นีที่เกี่ย วขอ งกั บ
โอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึก ษา คุณ ภาพของการศึกษา ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผ ลของการศึกษา การ
เปรียบเทียบแนวโนมของการศึกษาในระดับนานาชาติ ระดับชาติ จังหวัด และโรงเรีย น เนนเทคนิค การหาคาดัช นีทางการศึกษา
และการแปลผลแนวโนม
Significance of educational index; classification of educational data; methods to construct indices related to
educational opportunity, equality, quality, effectiveness and efficiency; comparison of educational trends at the international,
national, provincial, and school levels, with emphasis on the methods of index construction and interpretation of trend results.
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

*

รายวิชาเปดใหม

60 หนวยกิต
- หนวยกิต
60 หนวยกิต
60 หนวยกิต
24 หนวยกิต

26
หลักสูตรเดิม
- รายวิชาบังคับรวม
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
- รายวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
แบบ 2.2
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
- รายวิชาบังคับรวม
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
- รายวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ

4
15
5
48

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

88 หนวยกิต
40 หนวยกิต
12
18
10
48

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2. รายวิชา
- รายวิชาบังคับรวม
แบบ 2.1
4 หนวยกิต
2746802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)
2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร 2
แบบ 2.2
2746699 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย
2746802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2758601 สถิติประยุกตทาง
พฤติกรรมศาสตร 1
2756621 วิธีวิทยาการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร
2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร 2
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
แบบ 2.1
2757652 ทฤษฎีการประเมิน
2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง
2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา

2(2-0-6)
12 หนวยกิต
2(2-0-6)
2(2-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง
- รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
- รายวิชาบังคับรวม
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
- รายวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
แบบ 2.2
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
- รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
- รายวิชาบังคับรวม
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
- รายวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ

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

(7) หนวยกิต
4 หนวยกิต
15 หนวยกิต
5 หนวยกิต
36 หนวยกิต
84 หนวยกิต
36 หนวยกิต
(5) หนวยกิต
8 หนวยกิต
18 หนวยกิต
10 หนวยกิต
48 หนวยกิต

4 หนวยกิต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
8 หนวยกิต

3(3-0-9)

2746803 การวิเคราะหการศึกษาเชิง
วิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2758602 สถิติประยุกตทางการศึกษา 1

3(3-0-9)

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1

2(2-0-6)

2(2-0-6)

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2

2(2-0-6)

15 หนวยกิต
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
แบบ 2.1
2757652 ทฤษฎีการประเมิน
2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง
2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา

2(2-0-6)
2(2-0-6)

15 หนวยกิต
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

27
2757891
2757892
2757894
2758609
แบบ 2.2
2757643
2757652
2757840
2757847
2757891
2757892

หลักสูตรเดิม
สัมมนาการวัดผลการศึกษา
สัมมนาการประเมินผลการศึกษา
สัมมนาวิทยานิพนธ
ระดับดุษฎีบัณฑิต
สถิติประยุกตทาง
พฤติกรรมศาสตร 3

2757891
2757892
2757894

3(3-0-9)

2758616*

18 หนวยกิต
การตรวจสอบความสามารถ
3(3-0-9)
ทฤษฎีการประเมิน
2(2-0-6)
ทฤษฎีการวัดขั้นสูง
3(3-0-9)
ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา
3(3-0-9)
สัมมนาการวัดผลการศึกษา
2(2-0-6)
สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ
ระดับดุษฎีบัณฑิต
2758609 สถิติประยุกตทาง
พฤติกรรมศาสตร 3
- รายวิชาเลือก
แบบ 2.1
แบบ 2.2
2756619 ระบบสารสนเทศและการวิจัย
สถาบัน
2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง
และกึ่งทดลอง
2756626 การออกแบบการวิจัย
เชิงธรรมชาติ
2757643 การตรวจสอบความสามารถ
2757644 การสรางมาตรวัดทางจิตวิทยา
2757647
2757649
2757651
2757653

2(2-0-6)
2(2-0-6)
S/U

การฝกการประเมินโครงการ
การตรวจสอบภาคปฏิบัติ
การประเมินเพื่อการวางแผน
การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2757688 เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผล

S/U
3(3-0-9)

5 หนวยกิต
10 หนวยกิต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
2(0-4-4)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

แบบ 2.2
2757643
2757652
2757840
2757847
2757891
2757892

หลักสูตรปรับปรุง
สัมมนาการวัดผลการศึกษา
2(2-0-6)
สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)
สัมมนาวิทยานิพนธ
S/U
ระดับดุษฎีบัณฑิต
สถิติประยุกตทางการศึกษา
3(3-0-9)
ขั้นสูง
18 หนวยกิต
การตรวจสอบความสามารถ
3(3-0-9)
ทฤษฎีการประเมิน
2(2-0-6)
ทฤษฎีการวัดขั้นสูง
3(3-0-9)
ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา
3(3-0-9)
สัมมนาการวัดผลการศึกษา
2(2-0-6)
สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ
S/U
ระดับดุษฎีบัณฑิต
*
2758616 สถิติประยุกตทางการศึกษา
3(3-0-9)
ขั้นสูง
- รายวิชาเลือก
แบบ 2.1
5 หนวยกิต
แบบ 2.2
10 หนวยกิต
2756619 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 2(2-0-6)
สถาบัน
2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 2(2-0-6)
และกึ่งทดลอง
*
2756635 การวิจัยเชิงธรรมชาติ
2(2-0-6)
2757643 การตรวจสอบความสามารถ
2757645* การประเมินและการสราง
มาตรวัดทางจิตวิทยา
2757647 การฝกการประเมินโครงการ
2757649 การตรวจสอบภาคปฏิบัติ
2757651 การประเมินเพื่อการวางแผน
2757653 การพัฒนาแบบสอบผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน
2757688 เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผล

3(3-0-9)
2(2-0-6)
2(0-4-4)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

28
หลักสูตรเดิม
การศึกษา
2757689 เรื่องคัดเฉพาะทางการ
ประเมินผลการศึกษา
2757702 การวิเคราะหองคประกอบ
2757731 งานฝกการวัดและประเมินผล
การศึกษา
2757732 การอานคนควาทางการวัด
และประเมินผลการศึกษา
2757842 แบบจําลองทางเศรษฐมิติ
ของการศึกษา
2757843 การประเมินและคาดคะเน
ความตองการกําลังคน
2757844 การคัดเลือกและจําแนกบุคลากร
2757845 การออกแบบและการจัด
โครงการทดสอบ
2757846 สัมมนาเทคนิคการประเมินผล
และติดตามผล
2757880 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต
ทางการออกแบบการวิจัย
2758603 สถิตินอนพาราเมตริกใน
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
5758606 สถิติประยุกตทาง
พฤติกรรมศาสตร 2
2758610 สถิติทางการศึกษาและแนวโนม
- วิทยานิพนธ
แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2
2757828 วิทยานิพนธ

2(2-0-6)

2757689

2(2-0-6)
2(2-0-6)

2757702
2757731

2(2-0-6)

2757732

2(2-0-6)

2757842

2(2-0-6)

2757843

2(2-0-6)
2(2-0-6)

2757844
2757845

3(3-0-9)

2757846

3(3-0-9)

2757880

2(2-0-6)

2758603

2(2-0-6)

2758608*

3(3-0-9)

48 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
การศึกษา
เรื่องคัดเฉพาะทางการ
ประเมินผลการศึกษา
การวิเคราะหองคประกอบ
งานฝกการวัดและประเมินผล
การศึกษา
การอานคนควาทางการวัด
และประเมินผลการศึกษา
แบบจําลองทางเศรษฐมิติ
ของการศึกษา
การประเมินและคาดคะเน
ความตองการกําลังคน
การคัดเลือกและจําแนกบุคลากร
การออกแบบและการจัด
โครงการทดสอบ
สัมมนาเทคนิคการประเมินผล
และติดตามผล
สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต
ทางการออกแบบการวิจัย
สถิตินอนพาราเมตริกใน
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
สถิติประยุกตทางการศึกษา 2

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

2758622* แนวโนมของสถิติทางการศึกษา 2(2-0-6)
- วิทยานิพนธ
แบบ 1.1
2757829* วิทยานิพนธ
60 หนวยกิต
แบบ 2.1
2757826* วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
แบบ 2.2
2757828 วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต

29
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 จัดอาจารยที่ปรึกษาวิชาการเพื่อ ใหคําแนะนําและเปน ที่ปรึกษาดานวิช าการและการปรับตัว ในการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแกนิสิต
3.3 จัดหาคณาจารยควบคุมวิทยานิพนธอยางเหมาะสม
3.4 จัดโครงการสานสัมพันธระหวางนิสิตและคณาจารยในหลักสูตรเปนประจําทุกภาคการศึกษา
3.5 สนับสนุนและสงเสริมใหนิสิตเขารวมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมสัมมนาวิชาการรัดบชาติและ
ระดับนานาชาติ
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4.1 ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ย วกับ ทิศทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.2 ศึกษานโยบายของสํานักงานวิจัยแหงชาติเกี่ยวกับความตองการทางดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
4.3 สํารวจคุณภาพของบัณฑิตและความตองการของตลาดแรงงงาน โดยจัดสงแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต

30
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

