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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

24731 การวจิยัทางการวดัและประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methods in Educational Measurement and Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการวิจัยทางการศึกษา และหลักการวิจัยทางการวัดและ 

การประเมนิผลการศกึษา 

2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนการวจัิยทางการวดัและการประเมนิผลการศกึษา 

3. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูวจัิย 

4. เพือ่ใหส้ามารถเขยีนโครงการวจิัยทางการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปร่วมสมัย 

6. เพือ่ใหส้ามารถเขยีนและประเมนิคณุภาพรายงานการวจัิยทางการวัดและประเมนิผลการศกึษา 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ความหมายและประเภทของการวจัิยทางการศกึษา การออกแบบการวจัิยทางการศกึษา กระบวนการ 

วจัิยทางการศึกษา การวจัิยทางการวัดและการประเมินผลการศึกษา การวางแผนการวจัิย กระบวนการและ 

การด าเนินการวจัิยทางการวัดและการประเมนิผลการศกึษา การก าหนดปัญหาวจัิย ค าถามวจัิย และวัตถุประสงค์

ของการวจัิยทางการวัดและการประเมนิผลการศกึษา การก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิัยและสมมตฐิานการวจิัย

ทางการวัดและการประเมนิผลการศกึษา การคน้ควา้วรรณกรรมเพื่อการวจัิยทางการวัดและประเมนิผลการศกึษา 

การออกแบบการวจัิยทางการวดัและการประเมนิผลการศกึษา การก าหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่างทางการวดัและ

การประเมนิผลการศกึษา การสรา้งเครื่องมอืและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจัิยการเลอืกใชส้ถติใินการวจัิย สถติ ิ

เชงิบรรยาย สถติเิชงิอนุมาน การวเิคราะหค์วามสมัพันธแ์ละการวเิคราะหก์ารถดถอย การวเิคราะหเ์พือ่เปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลีย่ (t-test, ANOVA, ANCOVA) การวจัิยเชงิคุณภาพและการวจัิยผสมวธิ ีการใชค้อมพิวเตอรแ์ละโปรแกรม

ส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลวจัิยเชงิปรมิาณและคุณภาพ การเขียนและการประเมนิคุณภาพรายงานการวจัิย

ทางการวดัและการประเมนิผลการศกึษา 

24732 ทฤษฎกีารวดัและประเมนิผลการศกึษา และการประเมนิโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Theories of Educational Measurement and Evaluation, and Program Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์ใชใ้นการวัดและ 

การประเมนิผลการศกึษา 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎกีารวดัแบบดัง้เดมิและทฤษฎกีารวัดขัน้สงู 

3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับมโนทัศนข์องความเทีย่ง ความตรง ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน

ของการวดั 

4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานการประเมนิทางการศกึษาและจติวทิยา 

5. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดและประเมนิในชัน้เรียน และ 

ใชผ้ลการประเมนิเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษาได ้
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6. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการและการประเมนิผลโครงการทางการศกึษา 

7. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการประเมนิโครงการ โมเดลการประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ 

ตวับง่ชีแ้ละเกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิ 

8. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบ วางแผนประเมนิ ด าเนนิการประเมนิ และเขยีนรายงานการประเมนิงานหรอื

โครงการ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ความหมายและแนวคดิของการวดัและการประเมนิผลการศกึษา ทฤษฎกีารวัดแบบดัง้เดมิ ทฤษฎกีารวัดขัน้สงู 

การประยุกตใ์ชท้ฤษฎกีารวัดแบบดัง้เดมิและทฤษฎกีารวดัขัน้สงู ความหมายของความเทีย่ง ความตรง ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐานของการวัด การพัฒนาเครื่องมือประเมิน มาตรฐานการทดสอบทางการศกึษาและจิตวทิยา  

การทดสอบแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ การประเมินที่อ ิงมาตรฐาน การประเมินทางการศึกษาระดับชาติและ

นานาชาต ิการประเมนิในชัน้เรียน การประเมนิเพื่อการเรยีนรู ้การประเมนิความกา้วหนา้ การประเมนิแบบสรุปรวม 

การประเมนิระดับชาตแิละนานาชาต ิความหมายของโครงการและการประเมนิโครงการ องคค์วามพื้นฐานส าหรับ

การประเมนิโครงการ ทฤษฎกีารประเมนิโครงการและโมเดลการประเมนิโครงการ การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละเกณฑใ์น

การประเมนิ การก าหนดเกณฑก์ารตัดสนิผลการประเมนิ การวางแผนและออกแบบประเมนิ การด าเนินการประเมนิ 

การเขยีนรายงานการประเมนิ 

24733 สมัมนาการวดัและประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Educational Measurement and Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหส้ามารถตดิตาม คน้ควา้ และแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกับสภาพปัญหาของการวัดและการประเมนิผล

การศกึษา และแนวคดิใหม่ๆ เกีย่วกับวธิีวทิยาดา้นการวัดและการประเมนิผลการศกึษาทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 

2. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับวธิวีทิยาดา้นการวัดและการประเมนิผลการศกึษาแนวใหม่ และ

สามารถน าไปใชไ้ด ้

3. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดประเด็นการวัดและการประเมนิผลการศกึษา หรอืการประเมนิอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัการพัฒนาศาสตรด์า้นการวัดและการประเมนิผลการศกึษา และสามารถออกแบบการวจัิยเกีย่วกับ

ประเด็นทีส่นใจไดอ้ยา่งมคีณุภาพ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัสภาพปัญหาของการวดัและการประเมนิผลการศกึษา วธิวีทิยาดา้นการวดัและ 

การประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการวัดและ 

การประเมนิผลการศกึษาแนวใหม่ การวเิคราะหข์อ้มูลทางการศกึษา การออกแบบการวจัิยและเขยีนโครงการ วจิัย

เกีย่วกบัประเด็นทีส่นใจ 
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24734 การประเมนินโยบาย แผนงาน โครงการ และองคก์ร (6 หนว่ยกติ) 

 Evaluation of Policy, Program, Project and Organization 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย แผนงาน โครงการ และองคก์ร 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจความเขา้ใจในกระบวนการประเมนินโยบาย แผนงาน โครงการ และองคก์ร 

3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประเมนินโยบาย แผนงาน โครงการ และองคก์ร 

4. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการใชผ้ลการประเมนิเพื่อพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ

และองคก์ร 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์กร การพัฒนานโยบาย แผนงานและโครงการ 

แนวคดิเกีย่วกับการประเมนินโยบาย แผนงาน โครงการและองคก์ร กระบวนการประเมนิ การวเิคราะห์นโยบาย 

แผนงาน โครงการและองค์กร การก าหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน รูปแบบการประเมิน  

การวางแผนการประเมนิ การพัฒนาเครื่องมือที่ใชใ้นการประเมนิ การวเิคราะห์ขอ้มูล และเสนอผลการประเมิน  

การเขยีนรายงานการประเมนิ และการน าผลการประเมนิไปใช ้การประเมนิความพรอ้มและความจ าเป็น 

การประเมนิการน านโยบาย แผนงาน โครงการไปใช ้การประเมนิผลการด าเนนิงาน และการประเมนิผล

กระทบของนโยบาย แผนงาน โครงการและองคก์ร การประเมนิความเสีย่งขององคก์ร การประเมนิประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพองคก์ร 

24735 การประเมนิหลกัสตูรและการประกนัคุณภาพการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Curriculum Evaluation and Educational Quality Assurance 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรและการประกนัคณุภาพการศกึษา 

2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนการประเมนิหลกัสตูรและการประกนัคณุภาพการศกึษา 

3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประเมนิหลกัสตูรในลกัษณะตา่งๆ 

4. เพือ่ใหค้วามสามารถในการด าเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาในบรบิทตา่งๆ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับหลักสตูร การพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอน แนวคดิเกีย่วกับการประเมนิ

หลักสตูร การวเิคราะห์หลักสูตร รูปแบบการประเมนิหลักสตูร การวางแผนเพื่อการประเมนิหลักสูตร การก าหนด

จดุมุง่หมาย ตวับง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิหลกัสตูร การพัฒนาเครือ่งมอืและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมนิ

หลักสูตรการศกึษา การวเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินและการใช ้

ผลการประเมนิ การประเมนิความเป็นไปไดข้องหลักสูตร การประเมนิการน าหลักสูตรไปใช ้การตดิตามผลและ 

การประเมนิกระทบของหลักสตูร แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการประกันคณุภาพการศกึษา การออกแบบ วางแผน

และการด าเนนิงานประกันคณุภาพการศกึษา การประเมนิความเสีย่งทางการศกึษา การประกันคณุภาพภายในและ

ภายนอก การประกนัคณุภาพการศกึษาระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัอาชวีศกึษา และระดบัอดุมศกึษา การก ากับ

ตรวจสอบและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา การน าผลการประเมินหลักสูตรและประกันคุณภาพ

การศกึษาไปใชป้ระโยชน ์
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24736 ทฤษฎกีารวดัทางจติประยกุตเ์พือ่การวดัทางการศกึษาและจติวทิยา (6 หนว่ยกติ)

 Applied Psychometric Theories for Educational and  

 Psychological Measurement 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับทฤษฎกีารวัดทางจติประยุกตเ์พื่อการวัดทางการศกึษา

และจติวทิยา 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎกีารวดัและการท าสเกลแบบตา่งๆ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชท้ฤษฎกีารวดัแบบดัง้เดมิ และการประยุกตใ์ชใ้นการสรา้ง

และวเิคราะหค์ณุภาพขอ้สอบและแบบทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

4. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎีการตอบขอ้สอบแบบต่างๆ และการประยุกตใ์ชใ้นการ

สรา้งและวเิคราะหค์ณุภาพขอ้สอบและแบบทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

5. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎีการสรุปอา้งองิ และการประยุกต์ใชใ้นการสรา้งและ

ตรวจสอบคณุภาพการประเมนิและการทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

6. เพือ่ใหส้ามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรห์รอืโปรแกรมส าเร็จรูปวเิคราะหโ์มเดลการวัดขัน้สงูส าหรับ

การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพการวดัและประเมนิทางการศกึษาและจติวทิยา 

7. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการสรา้งเกณฑป์กต ิการใหร้ะดับคะแนนและการก าหนดจุดตัด 

และความไมล่ าเอยีงของเครือ่งมอืวดั 

8. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการรายงานผลและการใชผ้ลการวดัทางการศกึษาและจติวทิยา 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับการวัด การประเมิน และทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์ สถติพิื้นฐานเพื่อการวัดทาง

การศกึษาและจติวทิยา การสรา้งมาตรวดั (สเกล) การตรวจสอบมติขิองเครือ่งมอืวดัดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

การประยุกตใ์ชท้ฤษฎกีารทดสอบแบบดัง้เดมิในการสรา้งเครือ่งมอืวดัทางการศกึษา การวเิคราะหค์ุณภาพเครือ่งมอืวัด

ทางการศกึษา ทฤษฎกีารตอบขอ้สอบแบบเอกมติแิละพหุมติ ิและการประยุกตใ์ชก้ับการตรวจใหค้ะแนนแบบสอง

คา่และแบบหลายคา่ การใชซ้อฟแวรว์เิคราะหโ์มเดลการวัดขัน้สงูเพือ่การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวัด

ทางการศกึษาและจติวทิยา การประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีารวดัเพือ่บรหิารการสอบแนวใหม่ การทดสอบและประเมนิผ่าน

คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต การใชซ้อฟแวรว์เิคราะหค์ณุภาพเครือ่งมอืวดัทางการศกึษาและจติวทิยา การตัดเกรด

และการก าหนดจุดตัด การสรา้งเกณฑป์กต ิการปรับเทยีบคะแนน การตรวจสอบการท าหนา้ทีต่่างกันของขอ้สอบ 

การรายงานและการใชผ้ลการวดัและการทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 
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24793 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการวดัและประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Educational Measurement and Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

2. เพื่อพัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และมเีจตคตทิีด่ตี่อการประกอบอาชพีการวัดและประเมนิผล

การศกึษา 

3. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

4. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

5. เพื่อพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในฐานะผูน้ าทางดา้นการวัดและประเมนิผล

การศกึษา 

6. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การวเิคราะห์และการจัดองคก์าร การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการวัดและประเมนิผลการศกึษา การพัฒนา

ตนเองใหม้ีบุคลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิี่ดตี่อวชิาชพี การสรา้งเสรมิและการพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี  

การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การพัฒนาทกัษะ 

การแกปั้ญหาทางดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี

ทีเ่หมาะสม 

24794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การวดัและประเมนิผลการศกึษา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Educational Measurement and Evaluation) 

 วตัถปุระสงค ์ 

 เพือ่ใหม้ทีักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎแีละวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษาวเิคราะห ์

คน้ควา้หรอืวจัิยทางการวดัและประเมนิผลการศกึษาในหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระหรือวจิัย การเขยีนโครงการ การวเิคราะห์วรรณกรรม 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษา

คน้ควา้หรอืวจิัย 

24795 วทิยานพินธ ์(การวดัและประเมนิผลการศกึษา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Educational Measurement and Evaluation) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้
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 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ ์การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และ 

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์ 

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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