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หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 

หลกัสตูรใหม่  พทุธศกัราช  2553 

*********************************** 

 

1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 

  ภาษาไทย :  หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 

  ภาษาองักฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Education 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  :  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา) 

    :  ปร.ด. (การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา) 

  ภาษาองักฤษ   :  Doctor of Philosophy (16Research and Development in Education) 

    :  Ph.D. (16Research and Development in Education) 
 

3. วิชาเอก  :  ไมม่ ี

 

4. วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

4.1 เป็นนกัคดิวเิคราะหท์ีส่ามารถใชดุ้ลยพนิิจอย่างผูรู้ ้มจีรรยาบรรณของนักวจิยัและเป็นผูนํ้าในการ

ส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาทางการศกึษาทีย่ดึมัน่ในหลกัคุณธรรมจรยิธรรมอย่างกวา้งขวาง 

4.2 เป็นนกัวจิยัทีมุ่ง่บุกเบกิแสวงหาความรูใ้หม่ สามารถออกแบบและดําเนินการวจิยัและพฒันาทาง

การศกึษา สามารถสงัเคราะหผ์ลงานการวจิยัและทฤษฎเีพื่อพฒันาความรูใ้หม่ สรา้งสรรคค์วามก้าวหน้าทาง

วชิาการดา้นการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 

4.3 เป็นนักวชิาการที่มคีวามเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละลกึซึง้ในองคค์วามรูด้้านการวจิยัและพฒันาทาง

การศกึษา มคีวามเป็นผู้นําทางวชิาการทัง้เชงิทฤษฎกีารบรหิารจดัการ และการปฏบิตักิาร รวมทัง้มทีกัษะ

ในการสื่อสาร 

 

5. จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา แบบ 1.1 ตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดบับณัฑติศกึษาพ.ศ. 2550 ผู้เข้าศกึษาที่

สาํเรจ็ปรญิญาโท จะตอ้งทาํวทิยานิพนธไ์มน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาทางการศกึษาแบบ 2.1 ตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2550 ผู้เข้าศกึษาที่

สําเรจ็ปรญิญาโท จะต้องทําวทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติและศกึษางานรายวชิาอกีไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกติ 
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6.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา  

6.1 นกัวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 

 6.2 นกัวชิาการศกึษา 

 6.3 คร/ูอาจารย ์ 

 

7. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

7.1 หลกัสตูร 

7.1.1 จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร  

แบบ 1.1  ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่าํเรจ็ปรญิญาโท ตอ้งทาํวทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1  ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่าํเรจ็ปรญิญาโท ตอ้งทาํวทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ และ

ศกึษางานรายวชิาอกีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

7.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. หมวดวิชาสมัพนัธ์ - 6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

      2.1  วชิาบงัคบั  

      2.2  วชิาเลอืก   

 

ไมน่บัหน่วยกติ 

- 

 

 6 

ไมน้่อยกว่า 6 

3. วิทยานิพนธ ์ 48 36 

จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 54 

7.1.3 รายวิชา 

   แบบ 1.1  

1) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่นับหน่วยกิต 

บศ.กศ.933 สมัมนาวทิยานิพนธ ์     3(3-0-6) 

GSED933   Seminar in Dissertation 

2) วิทยานิพนธ์     48 หน่วยกิต 

บศ.กศ.941  วทิยานิพนธ ์        48 

GSED941 Dissertation 

แบบ 2.1 

1) หมวดวิชาสมัพนัธ ์     6  หน่วยกิต 

บศ.กศ.901 วธิวีทิยาการวจิยัขัน้สงู       3(3-0-6) 

GSED901  Advanced Research Methodology 

บศ.กศ.902 ปรชัญาและทฤษฎกีารพฒันา     3(3-0-6) 

GSED902 Philosophy and Theory for Development 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ      12  หน่วยกิต 

2.1 วิชาบงัคบั       6  หน่วยกิต 

บศ.กศ.911 การวจิยัและพฒันาทางการศกึษาขัน้สงู     3(3-0-6) 

GSED911  Advanced Research and Development for Education  

บศ.กศ.921 สถติขิ ัน้สงูสาํหรบัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 3(3-0-6) 

GSED921 Advanced Statistics for Educational Research and Development 

และรายวชิาทีไ่ม่นบัหน่วยกติ ดงัต่อไปน้ี 

บศ.กศ.931 สมัมนาการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 1  3(3-0-6)  

GSED931 Seminar in Educational Research and Development I 

บศ.กศ.932 สมัมนาการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 2   3(3-0-6) 

GSED932   Seminar in Educational Research and Development II 

บศ.กศ.933 สมัมนาวทิยานิพนธ ์     3(3-0-6)  

GSED933   Seminar in Dissertation 

2.2 วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

บศ.กศ.951  วจิยัเชงิคุณภาพขัน้สงู     3(3-0-6) 

GSED951  Advanced Qualitative Research    

บศ.กศ.952 ระบบสารสนเทศสาํหรบัการวจิยัสถาบนั     3(3-0-6) 

GSED952  Information Systems for Institutional Research   

บศ.กศ.953 เรือ่งคดัเฉพาะดา้นการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา  3(3-0-6) 

GSED953  Selected Topics in Educational Research and Development    

บศ.กศ.961 ทฤษฎกีารวดัและการทดสอบขัน้สงู   3(3-0-6) 

GSED961  Advanced Testing and Measurement Theory   

บศ.กศ.962 การสรา้งมาตรวดัทางจติวทิยา    3(3-0-6)  

GSED962 Psychological Scale Construction  

บศ.กศ.971 ทฤษฎกีารประเมนิขัน้สูง      3(3-0-6) 

GSED971   Advanced Evaluation Theory  

บศ.กศ.972 การประเมนินโยบาย แผนงานและโครงการ   3(3-0-6) 

GSED972   Evaluation of Policy, Program and Project  

บศ.กศ.981 วธิกีารทางสถติสิาํหรบัการวเิคราะหต์วัแปรพหุ   3(3-0-6) 

GSED981 Multivariate Statistical Methods 

บศ.กศ.982 สถติทิางการศกึษาและแนวโน้ม    3(3-0-6) 

GSED982 Educational Statistics and Trends  

3. วิทยานิพนธ์      36    หน่วยกิต 

บศ.กศ.942  วทิยานิพนธ ์      36 

GSED942 Dissertation 
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 รหสัวชิาในหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาทางการศกึษากําหนดรหสั

วชิาเป็น 7 หลกั ดงัน้ี 

 หลกัที ่1 และ 2  เป็นสญัลกัษณ์แทนสาํนกังานประสานการจดับณัฑติศกึษาซึง่ใช ้GS (บศ.)  

 หลกัที ่3 และ 4  เป็นสญัลกัษณ์แทนสาขาทางการศกึษา ซึง่ใช ้ED (กศ.)  

 หลกัที ่5 เป็นสญัลกัษณ์แทนระดบัปรญิญาเอก ซึง่ใชต้วัเลข 9 

 หลกัที ่6 เป็นสญัลกัษณ์แทนหมวดวชิาและกลุ่มวชิา ประกอบดว้ย  

  0  หมายถงึ หมวดวชิาสมัพนัธ ์

1 หมายถงึ หมวดวชิาเฉพาะ (บงัคบั) กลุ่มวชิาดา้นการวจิยั 

2 หมายถงึ หมวดวชิาเฉพาะ (บงัคบั) กลุ่มวชิาดา้นสถติ ิ

3 หมายถงึ หมวดวชิาเฉพาะ (บงัคบั) กลุ่มวชิาสมัมนา 

4 หมายถงึ หมวดวชิาวทิยานิพนธ ์

5 หมายถงึ หมวดวชิาเฉพาะ (เลอืก) กลุ่มวชิาดา้นการวจิยั 

6 หมายถงึ หมวดวชิาเฉพาะ (เลอืก) กลุ่มวชิาดา้นการวดัผล 

7 หมายถงึ หมวดวชิาเฉพาะ (เลอืก) กลุ่มวชิาดา้นการประเมนิผล 

8 หมายถงึ หมวดวชิาเฉพาะ (เลอืก) กลุ่มวชิาดา้นสถติ ิ

 หลกัที ่7 เป็นสญัลกัษณ์แสดงลาํดบัรายวชิาจาํแนกตามหมวดวชิาและกลุ่มวชิา 

 

3.3.4  แสดงแผนการศึกษา 

       แบบ 1.1 

    อาจกําหนดให้เรยีนรายวชิาเพิม่เตมิหรอืทํากจิกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่ขึน้ได้โดย

ไมน่บัหน่วยกติ กําหนดแผนการศกึษาดงัน้ี 

 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ชัน้ปีท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
จาํนวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.941 

GSED941 

วทิยานิพนธ ์ 

Dissertation 

8 - - - 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานิพนธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

รวม 8 - - - 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 8 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
จาํนวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.941 

GSED941 

วทิยานิพนธ ์ 

Dissertation 

8 - - - 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานิพนธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

รวม 8 - - - 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 8 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ชัน้ปีท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
จาํนวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.941 

GSED941 

วทิยานิพนธ ์ 

Dissertation 

8 - - - 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานิพนธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

รวม 8 - - - 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 8 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ชัน้ปีท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
จาํนวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.941 

GSED941 

วทิยานิพนธ ์ 

Dissertation 

8 - - - 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานิพนธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

รวม 8 - - - 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 8 
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ชัน้ปีท่ี 3 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
จาํนวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.941 

GSED941 

วทิยานิพนธ ์ 

Dissertation 

8 - - - 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานพินธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

รวม 8 - - - 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 8 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ชัน้ปีท่ี 3 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
จาํนวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.941 

GSED941 

วทิยานิพนธ ์ 

Dissertation 

8 - - - 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานิพนธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

รวม 8 - - - 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 8 

 

หมายเหตุ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพัฒนาทางการศึกษาแบบ 1.1กรณี

กําหนดให้เรยีนรายวิชาเพิม่เติมหรอืทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษา

กําหนดแผนการศกึษารายบุคคลรว่มกบัอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ  
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แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ชัน้ปีท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
จาํนวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.901 

GSED901 

วธิวีทิยาการวจิยัข ัน้สงู 

Advanced Research Methodology 

3 3 0 6 

บศ.กศ.902 

GSED902 

ปรชัญาและทฤษฎกีารพฒันา 

Philosophy and Theory for Development 

3 3 0 6 

บศ.กศ.921 

GSED921 

สถติขิ ัน้สงูสาํหรบัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา  

Advanced Statistics for Educational Research 

and Development 

3 3 0 6 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานิพนธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

รวม 9 9 0 18 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 36 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ชัน้ปีท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  หน่วยกิต 
จาํนวนชัว่โมง 

ทฤษฎี  ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.911 

GSED911 

การวจิยัและพฒันาทางการศกึษาขัน้สงู 

Advanced Research and Development for 

Education 

3 3 0 6 

บศ.กศ.9XX วชิาเลอืกเฉพาะสาขา 3 3 0 6 

บศ.กศ.931 

 GSED931 

สมัมนางานวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 1 

Seminar in Educational Research and 

Development I (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานิพนธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

รวม 6 6 0 12 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 18 
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ชัน้ปีท่ี  2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
จาํนวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.9XX วชิาเลอืกเฉพาะสาขา 3 3 0 6 

บศ.กศ.932  

GSED932 

สมัมนางานวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 2 

Seminar in Educational Research and 

Development II (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

บศ.กศ.942 

GSED942 

วทิยานิพนธ ์ 

Dissertation 

6 - - - 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานิพนธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

รวม 9 3 0 6 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 9 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ชัน้ปีท่ี  2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.9XX วชิาเลอืกเฉพาะสาขา 3 3 0 6 

บศ.กศ.932  

GSED932 

สมัมนางานวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 2 

Seminar in Educational Research and 

Development II (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

บศ.กศ.942 

GSED942 

วทิยานิพนธ ์ 

Dissertation 

6 - - - 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานิพนธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

- - - - 

รวม 9 3 0 6 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 9 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ชัน้ปีท่ี  3 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
จาํนวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.942 

GSED942 

วทิยานิพนธ ์ 

Dissertation 

12 - - - 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานิพนธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

 - - - 

รวม 12 - - - 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 12 
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ภาคการศึกษาท่ี  2  ชัน้ปีท่ี  3 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
จาํนวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

บศ.กศ.942 

GSED942 

วทิยานิพนธ ์ 

Dissertation 

12 - - - 

บศ.กศ.933 

GSED933 

สมัมนาวทิยานิพนธ ์

Seminar in Dissertation (ไมน่บัหน่วยกติ) 

 - - - 

รวม 12 - - - 

ชัว่โมง/สปัดาห ์ 12 

7.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 

รหสัวิชา  ช่ือและคาํอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต 

บศ.กศ.901   วิธีวิทยาการวิจยัขัน้สงู      3(3-0-6) 

GSED901   Advanced Research Methodology 

  รากฐานทางปรชัญา ทฤษฎคีวามจรงิ หลกัตรรกวทิยาในการคน้หาและสรุปความจรงิในการ

วจิยั การออกแบบการวจิยั และเทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูขัน้สงูในงานวจิยั จดุแขง็และจุดอ่อนของการวจิยั

แต่ละประเภท การวจิยัเชงิสหวทิยาการ และการวจิยัเชงิผสมผสานจรรยาบรรณของนกัวจิยั 

  Foundations of philosophy, theories of truth, logical principles of truth enquiry and 

truth concluding from research findings, research design, and techniques in advanced research 

analysis, strengths and weaknesses of each type of research; interdisciplinary research, mixed-

methods research, researcher ethics. 

 

บศ.กศ.902  ปรชัญาและทฤษฎีการพฒันา       3(3-0-6) 

GSED902  Philosophy and Theory for Development 

  ปรชัญาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการศกึษาและการพฒันาประเทศในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ 

และการเมืองทัว่โลก การวิเคราะห์ในลักษณะสหวิทยาการเกี่ยวกับทางเลือกและแนวคิดต่างๆ ของ

การศึกษากบัการพฒันา โดยเน้นคุณภาพและคุณธรรมในการพฒันา รวมทัง้การวเิคราะห์นวตักรรมทาง

การศึกษาในบรบิทของวตัถุประสงค์ แนวคดิเกี่ยวกบับทบาทของการศกึษาที่มผีลต่อการพฒันาและผลที่

เกดิขึน้ และบทบาทขององคก์ารระหว่างประเทศในการพฒันาการศกึษา 

  Philosophy, concepts, and theories of education, country development in social, 

economic, and political dimensions, interdisciplinary analysis of alternatives and concepts related to 

education and development, emphasizing on quality and morality of development, analysis of 

educational innovation in contexts, concepts of roles of education on development and outcomes, 

roles of international organizations on educational development. 
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บศ.กศ.911  การวิจยัและพฒันาทางการศึกษาขัน้สงู   3(3-0-6) 

GSED911  Advanced Research and Development for Education 

  แนวคดิหลกัเกีย่วกบัการวจิยั2 9และพฒันา ความแตกต่างระหว่างการวจิยัและพฒันาและการ

วจิยัทัว่ๆไป รปูแบบของการวจิยัและพฒันาทางการศกึษาประเภทต่างๆ เช่นการวจิยัและพฒันานวตักรรม

ทางการศกึษา งานวจิยัและพฒันาระบบการศกึษา การวจิยัและพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน การวจิยัและพฒันา

ผลผลิตทางการศึกษา การนําผลการวิจยัและพฒันาทางการศึกษาไปใช้ ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์

ผลงานวจิยัและพฒันาการศกึษา 

  Principles of research and development (R&D), differences between R&D and 

general research, various types of educational research and development such as  research and 

development in educational innovation, research and development in educational systems, 

research and development in learner’s quality, research and development in educational output, 

application, as well as, analysis of educational research and development. 

 

บศ.กศ.921  สถิติขัน้สงูสาํหรบัการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา   3(3-0-6) 

GSED921  Advanced Statistics for Educational Research and Development 

  หลกัการของสถติกิารศกึษา การแจกแจงปกตแิละคะแนนมาตรฐาน การวดัความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปร 2 ตวั การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและการประมาณช่วงการ

ทดสอบสมมุตฐิาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ สถติสิําหรบัตวัแปรตามแบบจาํแนกประเภท 

การทดสอบเกี่ยวกบัสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ การวเิคราะห์ความแปรปรวนหน่ึงองค์ประกอบ การทดสอบ

ความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองและสาม

องค์ประกอบ การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํ้า และการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการวเิคราะหข์อ้มลู 

  Principles of educational statistics. Normal distribution and standard scores. 

Correlation; measures of relationship between two variables, regression and prediction. Probability. 

Statistical inference; sampling and interval estimation, hypothesis testing, inferences about the 

difference between two means. Statistics for categorical dependent variables; proportions, 

correlation coefficients. One factor analysis of variance. Inferences about variance, multiple 

comparisons and trend analysis. Two-and three factor ANOVA. Repeated Measures ANOVA. 

Analysis of covariance. Introduction to available computer programs for data analysis (SPSS). 

 

บศ.กศ.931 สมัมนาการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 1   3(3-0-6) 

GSED931 Seminar in Educational Research and Development I 

ศกึษารายงานการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา ตามประเดน็ที่สนใจ นําเสนอการสมัมนา 

วพิากษ์ วจิารณ์การนําเสนอ วางแผนจดัสมัมนาวชิาการดา้นการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา ปฏบิตักิาร
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สมัมนาทางวชิาการ ในฐานะผู้อภิปราย ผู้ดําเนินรายการ ผู้เข้าร่วมสมัมนา รวมทัง้การประเมนิผลการ

สมัมนา 

Study of interesting research and development reports in Education. Seminar 

presentation, critiques of presentation, research and development planning, conducting the seminar 

as the panelist, moderator, participants and evaluators.  

 

บศ.กศ.932 การสมัมนาวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 2    3(3-0-6) 

GSED932 Seminar in Educational Research and Development II 

ศกึษาประเดน็ใหม ่ๆ ของการวจิยัและพฒันาทางการศกึษาเฉพาะแขนง ไดแ้ก่การวจิยัทาง

การศกึษา การวดัผลทางการศกึษา การประเมนิทางการศกึษา และการใช้สถติิทางการศกึษา แล้วนํามา

อภปิรายกวา้งขวางลกึซึง้ นําเสนอการสมัมนา วพิากษ์ วจิารณ์การนําเสนอ 

Study of new issues of specific research and development such as research, 

measurement, evaluation, and statistics in education resulting in discussion, seminar presentation, 

presentation critiques. 

 

บศ.กศ.933 สมัมนาวิทยานิพนธ ์       3(3-0-6) 

GSED933   Seminar in Dissertation 

การพฒันาวทิยานิพนธ ์ไดแ้ก่ การเลอืกประเดน็ปญัหา การพฒันาเอกสารเชงิหลกัการ การ

พฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ ์การพฒันาเครือ่งมอืในการวจิยั การวเิคราะหแ์ละนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

การเขยีนรายงานการวจิยั ความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์นําเสนอการสมัมนา วพิากษ์ วิจารณ์ และ

ประเมนิความกา้วหน้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทําวทิยานิพนธ ์

Development of dissertation including selection of research problem, review of 

related literature, preparing research proposal, development of research tools, data analysis and 

presentation of results, research report writing, report on progress of dissertation, preparation of 

seminars, criticisms and evaluations of dissertation. 

 

บศ.กศ.941 วิทยานิพนธ ์         48 

GSED941 Dissertation  

วจิยัในหวัข้อเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา ตามประเด็นที่ผู้เรยีน

สนใจ โดยมลีกัษณะงานวจิยัและพฒันาทางการศกึษาเพื่อมุ่งแก้ปญัหาและพฒันางานและเพื่อสัง่สมองค์

ความรูใ้หมท่างดา้นการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา สําหรบัผูท้ีส่ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ศกึษาต่อ

ระดบัปรญิญาเอกแบบ 1.1 

Conducting research on topics related to educational research and development 

focusing on students’ personal interest, such topics will include educational research and 

development that result in solving problems and developing of working performances, and building 
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new body of knowledge in educational research and development. This course is designed for 

doctoral candidates who intend to pursue Ph.D. strand 1.1. 

 

บศ.กศ.942 วิทยานิพนธ ์        36 

GSED942 Dissertation  

วจิยัในหวัข้อเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา ตามประเด็นที่ผู้เรยีน

สนใจ โดยมลีกัษณะงานวจิยัและพฒันาทางการศกึษาเพื่อมุ่งแก้ปญัหาและ/หรอืพฒันางาน และเพื่อสัง่สม

องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา สําหรบัผู้ที่สําเรจ็การศึกษาระดบั ปรญิญาโท 

ศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกแบบ 2.1 

Conducting research on topics related to educational research and development 

focusing on students’ personal interest, such topics will include educational research or/and 

development that result in solving problems and/or developing of working performances, and 

building new body of knowledge in educational research and development. This course is designed 

for doctoral candidates who intend to pursue Ph.D. strand 2.1. 

 

บศ.กศ.951 วิจยัเชิงคณุภาพขัน้สงู         3(3-0-6) 

GSED951 Advanced Qualitative Research  

หลกัการพืน้ฐานของการวจิยัเชงิคุณลกัษณะทีใ่ชใ้นทางการศกึษาการออกแบบการวจิยัเชงิ

คุณภาพ งานภาคสนาม ขอ้มลูเชงิภาพ การวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิคุณภาพและการเขยีนรายงาน ความเทีย่ง

และความตรงของการวจิยัเชงิคุณภาพ การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์การวจิยัเชงินโยบาย การวจิยัเชงิชาตพินัธุ์

วรรณา การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อการวจิยัเชงิคุณภาพ วธิปีระยุกต์การวจิยัเชงิคุณภาพมาใชใ้นทาง

การศกึษา 

Foundations of qualitative research in education; research design in qualitative 

research, fieldwork, qualitative data, qualitative data analysis, and writing it up. Reliability and 

validity of qualitative research. Historical research, policy research and ethnographic research. 

Introduction to available computer programs for qualitative research. Applied qualitative research 

for education; evaluation, pedagogy, and action. 

 

บศ.กศ.952 ระบบสารสนเทศและการวิจยัสถาบนั     3(3-0-6) 

GSED952 Information Systems for Institutional Research 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมที่มอีทิธพิลต่อสถาบนัการศกึษา ประเภทของขอ้มูลสําหรบั

งานวจิยัสถาบนั การออกแบบการวจิยัสถาบนั การจดัระบบสารสนเทศ การนําคอมพวิเตอรม์าใช้ในการ

จดัทาํระบบสารสนเทศ การจดัการดา้นการลงทะเบยีน การจดัการเกี่ยวกบันักเรยีนนักศกึษา ความต้องการ

ของอาจารย ์ความร่วมมอืระหว่างสถาบนั การจดัการคุณภาพโดยรวม การพฒันาหลกัสูตร การวเิคราะห์

ตน้ทุนทางการศกึษา ปญัหาของการวจิยัสถาบนัและการใชร้ะบบสารสนเทศ 
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Environmental scanning of institutions. Types of data for institutional research 

.Designs of institutional research, organization of information systems, computer application for 

developing information system. Enrollment management, student impacts, faculty demand. Peer 

institutions. Total quality management. Academic program review. Cost analysis. Problems of 

institutional research and information system implementation. 

 

บศ.กศ.953 เร่ืองคดัเฉพาะด้านการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา     3(3-0-6) 

GSED953 Selected Topics in Educational Research and Development 

หวัขอ้ใหม่ๆ  ของการวจิยัและพฒันาทางการศกึษานํามาอภปิรายอยา่งกวา้งขวางลกึซึง้ 

Current topics in educational research and development selected for detailed and 

intensive discussion. 

 

บศ.กศ.961 ทฤษฎีการวดัและการทดสอบขัน้สงู    3(3-0-6) 

GSED961 Advanced Testing and Measurement Theory 

ความรูเ้กีย่วกบัทฤษฎกีารวดั สถติพิื้นฐานทีใ่ช ้กบัทฤษฎกีารสอบ การสรา้งมาตรวดัและ 

การสรา้งแบบสอบ การวดัคุณลกัษณะของมนุษยโ์ดยใชท้ฤษฎกีารวดั ความเที่ยง โมเดลคะแนนจรงิแบบ

ดัง้เดมิการประมาณค่าความเทีย่ง ทฤษฎกีารอ้างองิสรุป สมัประสทิธิค์วามเทีย่งสําหรบัแบบสอบองิเกณฑ ์

ความตรง วธิกีารทางสถิตทิี่ใช้ทํานายและจําแนกความตรง ความลําเอียงในการคดัเลอืก การวเิคราะห์

องค์ประกอบ การวเิคราะหข์อ้สอบ ทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ การตรวจสอบความลําเอยีงของขอ้สอบ 

วธิกีารให้และการตีความหมายคะแนน วธิกีารแก้ไขการเดาและการให้คะแนนแบบต่างๆ การกําหนด

มาตรฐาน ปกตวิสิยัและคะแนนมาตรฐาน การปรบัเทยีบคะแนนจากแบบสอบต่างฉบบั การใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอรใ์นการวเิคราะหข์อ้สอบ 

Introduction to measurement theory; statistical concepts for test theory, scaling, and 

test construction. Measurement of human characteristics using applications of measurement 

theories. Reliability; classical true score model, estimating reliability, generalizability theory, and 

reliability coefficients for criterion-referenced tests. Validity ; statistical procedures for prediction and 

classification, bias in selection, and factor analysis. Item analysis; item response theory, and 

detecting item bias. Test scoring and interpretation; correcting for guessing and the other scoring 

methods, setting standards, norms and standard scores, and equating scores from different tests. 

Introduction to available computer programs for item analysis. 

 

บศ.กศ.962 การสร้างมาตรวดัทางจิตวิทยา     3(3-0-6) 

GSED962 Psychological Scale Construction 

ธรรมชาติของตวัแปรทางจติวทิยา การประเมนิความตรงและความเที่ยงของมาตรวดั 

เทคนิคการสร้างมาตรวดัเอกมติิ เช่น มาตรวดัลเิคริ์ท มาตรวดักตัต์แมน เป็นต้น การสร้างมาตราส่วน
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ประมาณค่า เทคนิคการสรา้งมาตรวดัพหุมติ ิเทคนิคการวเิคราะหค์ุณภาพของมาตรวดั ไดแ้ก่ เทคนิคการ

วเิคราะหต์วัประกอบ เทคนิคพหุมติ ิเทคนิคพหุลกัษณะพหุ วธิกีารประยุกต์ใชท้ฤษฎตีอบสนองรายขอ้ การ

ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อตรวจสอบมติขิองมาตรวดั การใชม้าตรวดัทางวจิยัการศกึษาและจติวทิยา 

Nature of psychological variables. Reliability and validity assessment. 

Unidimensional scaling techniques; Likert scaling , Guttman scaling, Unfolding theory. Summated 

rating scale construction. Multidimentional scaling techniques. Techniques for analysis of quality 

scaling including, factor analysis techniques, multidimentional techniques, unidimensional analysis 

techniques, applied methods for the use of item-response theory, Introduction to available 

computer programs for scaling (DIMTEST). Applications in educational and psychological research. 

 

บศ.กศ.971 ทฤษฎีการประเมินขัน้สงู      3(3-0-6) 

GSED971 Advanced Evaluation Theory 

พฒันาการของวทิยาการประเมนิ ศาสตรแ์ห่งการแสวงหาคุณค่า เป้าหมายของการประเมนิ 

การวจิยัเชงิประเมนิ รูปแบบและกระบวนทศัน์การประเมนิแบบต่างๆ การพฒันารูปแบบการประเมนิ การ

ประยกุตก์ารประเมนิในการดําเนินการต่างๆ และปฏบิตักิารประเมนิ การประเมนิอภมิาน 

Development of evaluation theory, science of value judgement, evaluation goals, 

evaluation research, various evaluation models and paradigms, development of evaluation models, 

applications of evaluation in different contexts, evaluation practices, and meta-analysis. 

 

บศ.กศ.972 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ      3(3-0-6) 

GSED972  Evaluation of Policy, Program and Project 

แนวคดิเกี่ยวกบัการประเมนินโยบาย แผนงานและโครงการ ความหมาย ความเป็นมาและ

ชนิดของการประเมนิโครงการ การพฒันาตวัชี้วดัและเกณฑ ์รูปแบบการประเมนิการพฒันาเครื่องมอืและ

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูและการเขยีนรายงานการประเมนิ 

Concepts on evaluation of policy, program and project, meanings, history, and types 

of project evaluation, development of indicators and criteria, evaluation models, development of 

evaluation tools and data collection, data analysis and evaluation report writing. 

 

บศ.กศ.981 วิธีการทางสถิติสาํหรบัการวิเคราะหต์วัแปรพห ุ   3(3-0-6) 

GSED981 Multivariate Statistical Methods 

หลกัการวเิคราะหข์อ้มลูตวัแปรพหุ การตรวจสอบขอ้มลู การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุ การ

วเิคราะหก์ารจาํแนกพหุ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุ การวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์คโนนิคลั การวเิคราะห์

องคป์ระกอบ การวเิคราะหก์ารจดักลุ่มพหุ โมเดลสมการโครงสรา้ง และการวเิคราะหม์าตรพหุมติ ิ การใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการวเิคราะหข์อ้มลูตวัแปรพหุ 
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Principles of multivariate data analysis, examining data, Multiple regression 

analysis, multiple discriminant analysis, multivariate analysis of variance, canonical correlation 

analysis, factor analysis, cluster analysis, structural equation modeling, and multidimensional 

scaling. Introduction to available computer programs for multivariate data analysis (SPSS). 

 

บศ.กศ.982 สถิติทางการศึกษาและแนวโน้ม    3(3-0-6)  

GSED982 Educational Statistics and Trends 

ความสาํคญัของดชันีบ่งชีเ้กีย่วกบัการศกึษา การจดัประเภทขอ้มลูทางการศกึษา การหาค่า

ดชันีทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการศกึษา ความเสมอภาคทางการศกึษาคุณภาพของการศกึษา ประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลของการศกึษา การเปรยีบเทยีบแนวโน้มของการศกึษาระหว่างประเทศ จงัหวดั โรงเรยีน 

และระหว่างระดบัการศกึษา เน้นเทคนิคการหาค่าดชันีทางการศกึษาและการแปลผลแนวโน้ม 

Importance of educational indicators, educational data classification, examination of 

indicators related educational opportunity, educational equality, educational quality, educational 

effectiveness and efficiency, comparison of trends in education at international, provincial, and 

school levels emphasis on finding educational indicators techniques and interpretation of 

educational trends. 
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