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วชิาเอก 
การประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา 

 
ปรัชญา 

  ผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพดา้นการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา 
 
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิต
บุคลากรทางการศึกษา สายสนบัสนุนการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนดา้นการประเมินผลและ
วจิยัทางการศึกษา เพื่อใหมี้คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจรรยาบรรณวชิาชีพของนกัประเมินผลและนกัวจิยั 
  2. มีความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎี หลกัการ วธีิการในการวดัผล ประเมินผล วิจยั สถิติและการใช้ 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา  
  3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้ดา้นการประเมินผล 
และวจิยัไปใชใ้นการพฒันางานดา้นการศึกษา 
  4. มีความสามารถในการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5. มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูล  น าเสนอขอ้มูล และ
แปลความหมายขอ้มูล ดา้นการประเมินผลและวจิยั 
จ านวนหน่วยกติ   หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่   131  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสูตร 

    1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกิต 
    2) หมวดวชิาเฉพาะ    ไม่นอ้ยกวา่                 95 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวชิาชีพครู                                                          24 หน่วยกิต 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา 
Bachelor of Education Program in  Educational  Evaluation  and  Research 

 



  2.2) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น  
    2.2.1) แบบเอกเด่ียว  ไม่นอ้ยกวา่  66 หน่วยกิต 

วชิาบงัคบั     33 หน่วยกิต 
วชิาเลือก  ไม่นอ้ยกวา่  33  หน่วยกิต 

2.2.2) แบบเอกโท  ไม่นอ้ยกวา่  45 หน่วยกิต 
วชิาบงัคบั     33 หน่วยกิต 
วชิาเลือก     ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต 

2.2.3) แบบโท   ไม่นอ้ยกวา่  24 หน่วยกิต 
วชิาบงัคบั     12 หน่วยกิต 
วชิาเลือก  ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต 

  2.3) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    
                                       2.3.1) แบบเอกเด่ียว                              5          หน่วยกิต 
                                       2.3.2) แบบเอกโท                                5          หน่วยกิต 
                                       2.3.3) แบบโท                                              3          หน่วยกิต 

      3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่นอ้ยกวา่            6 หน่วยกิต 
รายวชิา 
         ก าหนดใหนิ้สิตลงทะเบียนเรียนในหมวดวชิาดงัต่อไปน้ี 

         1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   30 หน่วยกิต 
                1.1)  กลุ่มวชิาภาษาเพือ่การส่ือสาร      9 หน่วยกิต 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้สารสนเทศ   3(3-0-6) 
2001102   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร      3(3-0-6) 
2001103   ภาษาและวฒันธรรมเพื่อนบา้น      3(3-0-6) 

1.2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์      6 หน่วยกิต 
1002101   การพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์     3(3-0-6) 
2002102   สุนทรียนิยม        3(3-0-6) 

1.3)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์      6 หน่วยกิต 
2003101   สังคมไทยและสังคมโลก       3(3-0-6)  
2003102   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     3(3-0-6) 

1.4)  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9 หน่วยกิต 
4004101   วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ      3(2-2-5) 
4004102   การคิดและการตดัสินใจ       3(2-2-5) 
4004103   เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ      3(2-2-5) 



2)   หมวดวชิาเฉพาะ   จ  านวนไม่นอ้ยกวา่      95  หน่วยกิต 
2. 1)  กลุ่มวชิาชีพครู       24 หน่วยกิต 

1001201   ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู      3(3-0-6) 
1014233   ความเป็นครู        3(3-0-6) 
1012207    จิตวทิยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1001204 การพฒันาหลกัสูตร       3(2-2-5)               
1009301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                            3(2-2-5) 
1001302 การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
1009401     การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1014432    การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา    3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน          
1) แบบเอกเด่ียว   จ  านวนไม่นอ้ยกวา่       66   หน่วยกิต 

           วชิาเอกบงัคบั       33  หน่วยกิต 
1009202    การพฒันาเคร่ืองมือวดัพุทธิพิสัย                  3(2-2-5) 
1009203    การพฒันาเคร่ืองมือวดัจิตพิสัย             3(2-2-5) 
1009207    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั          3(2-2-5) 
1009302    การพฒันาเคร่ืองมือวดัทกัษะพิสัย      3(2-2-5) 
1009303     การประเมินหลกัสูตรและโครงการ        3(2-2-5) 
1009304     การประกนัคุณภาพการศึกษา             3(2-2-5) 
1009306     ทฤษฎีการวดัผลทางการศึกษา             3(3-0-6) 
1009309     ระเบียบวธีิวจิยั               3(2-2-5) 
1009311     สถิติเพื่อการวิจยั                3(2-2-5) 
1009402    การบริหารงานวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา         3(2-2-5) 
1009406    สัมมนาการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา           3(2-2-5) 
            วชิาเอกเลือก  เลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ีไม่นอ้ยกวา่                                         33     หน่วยกิต 
1009101   การประเมินผลในชั้นเรียน           3(2-2-5) 
1009102    การประเมินผลในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 3(2-2-5) 
1009201    การประเมินสภาพจริง                    3(2-2-5) 
1009204    การพฒันาเคร่ืองมือวดัเจตคติ                     3(2-2-5) 
1009205    การพฒันาเคร่ืองมือวดัความพร้อม          3(2-2-5) 
1009206   แบบทดสอบมาตรฐาน                    3(2-2-5) 
1009208    การสืบคน้สารสนเทศเพื่อการวจิยั                                   3(2-2-5) 



1009305    การพฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษา           3(2-2-5) 
1009307    การสร้างแบบทดสอบวดัความถนดั             3(2-2-5) 
1009308    การวจิยัเบ้ืองตน้                                                        3(2-2-5) 
1009310     สถิติเพื่อการวดัและประเมินผลการศึกษา                 3(2-2-5) 
1009312     สถิตินอนพาราเมตริก                                            3(2-2-5) 
1009313    คอมพิวเตอร์เพื่อการวดัผลและประเมินผลการศึกษา                      3(2-2-5) 
1009314     คอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการคลงัขอ้สอบ             3(2-2-5) 
1009315     คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลวจิยั            3(2-2-5) 
1009316    การวจิยัเชิงส ารวจ                      3(2-2-5) 
1009317     การวจิยัเชิงทดลอง               3(2-2-5) 
1009318     การวจิยัในชั้นเรียน                                                     3(2-2-5) 
1009403    การวจิยัเชิงคุณภาพ                 3(2-2-5) 
1009404    การวจิยัเชิงผสมผสาน                                                   3(2-2-5) 
1009405    การวจิยัส าหรับการวดัและประเมินผลทางการศึกษา            3(2-2-5) 
2) แบบเอกโท  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่                                                            45   หน่วยกิต 
          วชิาเอกบงัคบั                                                33  หน่วยกิต 
1009202    การพฒันาเคร่ืองมือวดัพุทธิพิสัย                  3(2-2-5) 
1009203    การพฒันาเคร่ืองมือวดัจิตพิสัย             3(2-2-5) 
1009207    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั           3(2-2-5) 
1009302    การพฒันาเคร่ืองมือวดัทกัษะพิสัย      3(2-2-5) 
1009303     การประเมินหลกัสูตรและโครงการ            3(2-2-5) 
1009304     การประกนัคุณภาพการศึกษา             3(2-2-5) 
1009306     ทฤษฎีการวดัผลทางการศึกษา             3(3-0-6) 
1009309    ระเบียบวธีิวจิยั               3(2-2-5) 
1009311     สถิติเพื่อการวิจยั                3(2-2-5) 
1009402    การบริหารงานวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา           3(2-2-5) 
1009406    สัมมนาการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา           3(2-2-5) 
           วชิาเอกเลือก  เลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ีไม่นอ้ยกวา่                     12    หน่วยกิต 
1009101   การประเมินผลในชั้นเรียน           3(2-2-5) 
1009102    การประเมินผลในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 3(2-2-5) 
1009201    การประเมินสภาพจริง                    3(2-2-5) 
1009204    การพฒันาเคร่ืองมือวดัเจตคติ                    3(2-2-5) 



1009205    การพฒันาเคร่ืองมือวดัความพร้อม          3(2-2-5) 
1009206   แบบทดสอบมาตรฐาน                    3(2-2-5) 
1009208    การสืบคน้สารสนเทศเพื่อการวจิยั                                   3(2-2-5) 
1009305     การพฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษา             3(2-2-5) 
1009307    การสร้างแบบทดสอบวดัความถนดั             3(2-2-5) 
1009308     การวจิยัเบ้ืองตน้                                                        3(2-2-5) 
1009310     สถิติเพื่อการวดัและประเมินผลการศึกษา            3(2-2-5) 
1009312     สถิตินอนพาราเมตริก                                         3(2-2-5) 
1009313     คอมพิวเตอร์เพื่อการวดัผลและประเมินผลการศึกษา                3(2-2-5) 
1009314     คอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการคลงัขอ้สอบ             3(2-2-5) 
1009315    คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลวจิยั            3(2-2-5) 
1009316    การวจิยัเชิงส ารวจ                      3(2-2-5) 
1009317     การวจิยัเชิงทดลอง               3(2-2-5) 
1009318     การวจิยัในชั้นเรียน                                                     3(2-2-5) 
1009403   การวจิยัเชิงคุณภาพ                 3(2-2-5) 
1009404   การวจิยัเชิงผสมผสาน                                                   3(2-2-5) 
1009405    การวจิยัส าหรับการวดัและประเมินผลทางการศึกษา            3(2-2-5) 
1009406    สัมมนาการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา           3(2-2-5) 
3) แบบโท  จ านวนไม่นอ้ยกวา่                                                                           24   หน่วยกิต                             
              วชิาโทบงัคบั                                                        12  หน่วยกิต 
1009202    การพฒันาเคร่ืองมือวดัพุทธิพิสัย                  3(2-2-5) 
1009303     การประเมินหลกัสูตรและโครงการ             3(2-2-5) 
1009309    ระเบียบวธีิวจิยั               3(2-2-5) 
1009311    สถิติเพื่อการวิจยั              3(2-2-5) 
           วชิาโทเลือก  เลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ีไม่นอ้ยกวา่               12   หน่วยกิต 
1009101   การประเมินผลในชั้นเรียน           3(2-2-5) 
1009102    การประเมินผลในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 3(2-2-5) 
1009201    การประเมินสภาพจริง                    3(2-2-5) 
1009203    การพฒันาเคร่ืองมือวดัจิตพิสัย             3(2-2-5) 
1009204    การพฒันาเคร่ืองมือวดัเจตคติ                    3(2-2-5) 
1009205    การพฒันาเคร่ืองมือวดัความพร้อม          3(2-2-5) 
1009206   แบบทดสอบมาตรฐาน                    3(2-2-5) 



1009207    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั           3(2-2-5) 
1009208    การสืบคน้สารสนเทศเพื่อการวจิยั                                   3(2-2-5) 
1009302    การพฒันาเคร่ืองมือวดัทกัษะพิสัย      3(2-2-5) 
1009304     การประกนัคุณภาพการศึกษา             3(2-2-5) 
1009305     การพฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษา             3(2-2-5) 
1009306     ทฤษฎีการวดัผลทางการศึกษา             3(3-0-6) 
1009307   การสร้างแบบทดสอบวดัความถนดั             3(2-2-5) 
1009308     การวจิยัเบ้ืองตน้                                                        3(2-2-5) 
1009310     สถิติเพื่อการวดัและประเมินผลการศึกษา                          3(2-2-5) 
1009312     สถิตินอนพาราเมตริก                                                              3(2-2-5) 
1009313     คอมพิวเตอร์เพื่อการวดัผลและประเมินผลการศึกษา              3(2-2-5) 
1009314     คอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการคลงัขอ้สอบ             3(2-2-5) 
1009315    คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลวจิยั            3(2-2-5) 
1009316    การวจิยัเชิงส ารวจ                      3(2-2-5) 
1009317     การวจิยัเชิงทดลอง               3(2-2-5) 
1009318     การวจิยัในชั้นเรียน                                                     3(2-2-5) 
1009402    การบริหารงานวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา           3(2-2-5) 
1009403    การวจิยัเชิงคุณภาพ                 3(2-2-5) 
1009404    การวจิยัเชิงผสมผสาน                                                   3(2-2-5) 
1009405    การวจิยัส าหรับการวดัและประเมินผลทางการศึกษา            3(2-2-5) 
1009406    สัมมนาการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา           3(2-2-5) 
 
กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์  

1. แบบเอกเด่ียว        5   หน่วยกิต  
1009408  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษาเตม็รูป  5(450) 

2. แบบเอกโท         5   หน่วยกิต  
1009408  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษาเตม็รูป  5(450) 

3. แบบโท                       3   หน่วยกิต  
1009407   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา   3(250) 
 
 
 



แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15  วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15 
1009301 การวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ 
3 1009401 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3 

รวม 18 รวม 18 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาชีพครู 6  วชิาชีพครู 6 
1009202   การพฒันาเคร่ืองมือวดัพุทธิ

พิสัย 
3 1009203    การพฒันาเคร่ืองมือวดัจิต

พิสัย 
3 

1009207 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั 

3  วชิาเอกเลือก  4 วชิา 12 
   

 วชิาเอกเลือก  3 วชิา    9    
รวม 21 รวม 21 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาชีพครู 6 1009309     ระเบียบวธีิวจิยั  3 
1009302    การพฒันาเคร่ืองมือวดัทกัษะ

พิสัย 
3 1009311     สถิติเพื่อการวิจยั  3 

1009303     การประเมินหลกัสูตรและ
โครงการ 

3 1009402  การบริหารงานวดัผลและ 
ประเมินผลทางการศึกษา 

3 

1009304     การประกนัคุณภาพทาง
การศึกษา 

3 

1009306 ทฤษฎีการวดัผลทางการศึกษา 3  วชิาเอกเลือก  2 วชิา   6 
 วชิาเอกเลือก  1 วชิา 3  วชิาเลือกเสรี  1 วชิา   3 

รวม 21 รวม 18 



 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 
1009408 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

การประเมินผลและวจิยั
ทางการศึกษาเตม็รูป 

5 1009406    สัมมนาการประเมินผล
และวจิยัทางการศึกษา 

 3 

 วชิาเอกเลือก 1 วชิา 3 
 วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 5 รวม 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 

1002101 การพฒันาพฤติกรรมมนุษย์ 
Human  Behavior  Development 

  3(3-0-6) 

หลกัความเขา้ใจชีวติ การเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์  การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การพฒันาจิตปัญญาศึกษา การบริหารจดัการตนเอง 
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การพฒันาภาวะผูน้ า การพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคม  และการประยกุตใ์ช้
หลกัธรรมในการด าเนินชีวติ 

Understand the principles of life. Understand themselves and others. Development as a 
complete physical and mental health. The development of emotional intelligence. The Contemplative 
Education development. Self-management. Working with others. Leadership development. The 
development of social responsibility. And apply the principles in their lives. 

 

2001101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและการสืบค้นสารสนเทศ 
Thai for Communication  and  Information  Retrieval 

  3(3-0-6) 

การใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์การอ่านและการฟังเพื่อจบัใจความ สรุปความ 
วเิคราะห์ ตีความ การพูดและการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการส่งสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การคน้ควา้หา
ความรู้จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
                      Using Thai language to communicate creatively. Reading and listening comprehension. 
Summary, analysis, interpret, speech and writing in various forms to the message effectively.  Knowledge 
inquiring from information resources to improve the quality of life. 
 

2001102 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 
English for Communication 

  3(3-0-6) 

Understanding, interpretation about those a daily basis topic. Exchange information in 
spoken and written language appropriate to the context and culture. Information presentation in the 
English language, both official and unofficial. The practice of listening, speaking, reading and writing 
strategies to enhance communication and information enquiring. Having attitude towards language 
learning and language use in society to live together happily 

 

2001103 ภาษาและวฒันธรรมเพือ่นบ้าน  
Neighboring Language and Culture  

  3(3-0-6) 

ลกัษณะและความเป็นมาของภาษาเพื่อนบา้น วฒันธรรมและประเพณีของแต่ละภาษา การ
ออกเสียง / การเขียนพยญัชนะและสระ พฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้น คือการฟัง พดู อ่าน และเขียน โดยเนน้ท่ี



ทกัษะการฟัง พดู และอ่าน เพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
Nature and origin of neighboring language. Culture and traditions of the English 

pronunciation / writing consonants and vowels. All four skills areas: listening, speaking, reading and 
writing, with emphasis on listening, speaking and reading skills for communication in daily life. 

 

2002102  สุนทรียนิยม 
Aesthetic Appreciation     

  3(3-0-6) 

ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทศันศิลป์และศิลปะการแสดง ในแง่ของตน้
ก าเนิด พฒันาการ วธีิการรับรู้และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดบัร าลึก  ระดบัความคุน้เคยและ
ระดบัความซาบซ้ึง 

Three branches of the beauty of art are  music, visual arts and performing arts. In terms of 
their origin development, perception and experience of fine art at level of remember,  pleasure in the 
familiarity , and appreciation. 

 

2003101 สังคมไทยและสังคมโลก 
Thai and Global  Society           

  3(3-0-6) 

พลวตัสังคมในมิติของสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองยคุโลกาภิวตัน์ โดยศึกษา 
สถานการณ์   และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก  การจดัการสังคมโดยด าเนินชีวติ  ยดึหลกัความ
พอเพียง  เพื่อให้เกิดการปรับตวัอยา่งรู้เท่าทนัโลก   

Social dynamics in social, economic and political dimensions of globalization and its impact 
on society by studying the situation in Thailand and the world. Social management by living on principles 
of self-sufficiency to adapt to the literacy world. 

 

2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
Natural Resources and Environments 

  3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์เชิงระบบระหวา่ง
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โครงการและกิจกรรมท่ีใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นวตักรรม
เทคโนโลย ี มาตรการต่าง ๆ  ปัญหาและสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั  การมีส่วนร่วมและวถีิชีวติ
ภายใตส้ภาวะการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 

The meaning and importance of the natural environment. The system relationship between 
human and environment. Use of natural resources. Conservation of natural resources. Biodiversity. 
Science and technology projects and activities that affect the environment. Technology innovation, 



regulations, the environmental problems and situation of today. Participation and a way of life under the 
conditions of the environment change. 

 

4004101 วทิยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวติ 
Science for Quality of Life 

  3(2-2-5) 

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในการส่ือสารและการอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้น    การดูแลรักษาสุขภาพ กิจกรรมทกัษะการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ผลกระทบของความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวตักรรม 
                    The scientific process. The application of science to communicate and share with others. 
Health care. Skills and physical fitness activities. Technology and innovation to improve the quality of 
life. The impact of advances in science, technology and innovation. 
 

4004102 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making    

  3(2-2-5) 

หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์ ความคิดสร้างสรรค ์ การวเิคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร 
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  กระบวนการตดัสินใจ  ก าหนดการเชิงเส้น และคณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับ
ชีวติประจ าวนั 
                   Principles and processes of the human thinking. Creativity. Analysis of data and information. 
Logic and reasoning. Decision-making process. Linear and basic mathematics for everyday life. 

 

4004103 เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ 
Integrated Information Technology 

  3(2-2-5) 

บทบาทความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเครือข่าย การ
เรียนรู้ และใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยกุตใ์ชง้านอินเทอร์เน็ต จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 Roles and importance of information technology. Technology computer and learning network , 
and use of information technology.  Internet applications. Ethics in Information Technology. 
 

 

1001201        ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู                3(3-0-6) 
         Language  and  Culture for Teachers 
                        ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของไทยและต่างประเทศ คุณค่าและความส าคญั
ของวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ คติความเช่ือ และค่านิยมในมิติของความหลากหลายทาง      



วฒันธรรม  ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาวชิาชีพครู  พลวตัของภาษาไทยและ                              
ภาษาต่างประเทศกบัสังคมและวฒันธรรม   ครูในฐานะผูน้ า จรรโลง กล่อมเกลา สืบสานและสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทยในกระแสวฒันธรรมต่างประเทศ 
  The relationship between language and culture in Thailand and abroad. Value and 
importance of culture. Artistic traditions, values and beliefs dimension in the diversity of cultures, 
languages, Thai and foreign language for professional development for teachers. The dynamic of Thai and 
foreign language  together with society and culture. Teachers as leaders, sustain heritage and creative Thai 
culture between foreign culture. 
 

1014233       ความเป็นครู               3(3-0-6) 
        Teacher Professional 

       หลกัการความส าคญัและพฒันาการของวชิาชีพครู และองคก์รวิชาชีพครู สภาพและภาระงาน
ของครูบทบาทหนา้ท่ีคุณลกัษณะของครูมาตรฐานวชิาชีพครูคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ                
วชิาชีพครู ระเบียบขา้ราชการครู  บทบญัญติั  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวชิาชีพครูจิตวญิญาณและ                   
ทกัษะความเป็นครู ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน การเสริมสร้าง          
ศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวชิาการการ                   
ส่งเสริมความกา้วหนา้และการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพ องคก์รกลางบริหารงานบุคคล
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการพฒันาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 The rational, importance and development of teacher professional. Teachers professional 
organizations. State and workload of the teacher. The teacher's roles and characteristics. Teacher 
professional standards. Teachers ethical and moral. Teachers provisions of law and regulations. Teachers’ 
spiritual and skills. Interaction between teachers and students to promote students potential. Potential 
strengthening and progress of teacher professional to promote academic progress to enhance professional 
standards. The administration organization of teacher and educational personnel, and professional 
development to the teachers professional. 
 

1012207       จิตวทิยาส าหรับครู               3(2-2-5) 
         Psychology for Teachers 

จิตวทิยาพื้นฐานและจิตวทิยาพฒันาการของมนุษย ์ จิตวทิยาการเรียนรู้และจิตวทิยาการศึกษา  
จิตวทิยาแนะแนวและการให้ค  าปรึกษา  จิตวทิยาส าหรับเด็กพิเศษความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของผูเ้รียน  
ปฏิบติัการน าหลกัจิตวทิยาไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพฒันาการทางสติปัญญารูปแบบการ
เรียนรู้ศกัยภาพและความถนดัของผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนการช่วยเหลือ



ผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน  การใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี
ข้ึน  การส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

Foundation of psychology and human development psychology. Learning Psychology and 
Educational Psychology. Guidance and counseling psychology. Psychology for Exceptional Children. 
Understanding about the nature of learner. Practice in taking the psychology principle into learning 
management to suit the development of intelligence. The learning model, potential and aptitude of the 
students at each level of education. Students care system. Helping students to learn and develop their 
potential. Counseling to help the students to have a better quality of life. Promoting the skills and interests 
of the students. 

 

1001204 การพฒันาหลกัสูตร 
Curriculum  Development    

      3(2-2-5) 

ทฤษฎีหลกัสูตร  องคป์ระกอบหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร มาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลกัสูตรมาตรฐานสากล หลกัสูตร
การศึกษาเพื่ออาชีพ  หลกัสูตรสถานศึกษา ปฏิบติัการออกแบบและสร้างหลกัสูตรแบบจุลภาค ปฏิบติัการ
ประเมินและน าผลไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรในแต่ละวชิาเอก  การพฒันาหลกัสูตรส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนั ในแต่ละระดบัการศึกษา   
 Curriculum Theory.  The curriculum component and curriculum development. Academic 
standards and curriculum standards for basic education, vocational and higher education, curriculum 
standards, courses for careers, school’s curriculum. The design and construction of a micro curriculum. 
The evaluation and the results used to develop the curriculum in each major. Curriculum development for 
students with different abilities and each level of education. 
 

1009301       การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                  3(2-2-5)
         Learning  Measurement and  Evaluation 
          ทฤษฎี รูปแบบ หลกัการ และเทคนิคการวดัและประเมินการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพ
จริง แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรียนในสถานศึกษา คุณสมบติัของนกัวดัประเมินผลสถิติท่ีใชใ้น
การวดัและประเมินผลคะแนนและการแปลความหมายคะแนนปฏิบติัการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบติัการวดั และประเมินผล และน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้และหลกัสูตร 

Theory, models, principles and techniques of learning measurement and evaluation. Authentic 
assessment. Guidelines for the learning measurement and evaluation in school. Quality of the 
measurement and evaluator. The statistics used for measurement and evaluation. Scoring and 



interpretation of scores. The practice on design and development of tools for learning measurement and 
evaluation. The measurement and evaluation practice, and apply the results to improve teaching and the 
curriculum. 

 

1001302        การจัดการเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้           3(2-2-5) 
          Learning Management and Environment for Learning 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบเทคนิคการจดัการเรียนรู้ และการใชส่ื้อการเรียนรู้ปฏิบติัการ                     
ออกแบบและจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ และเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนปฏิบติัการจดั                   
ชั้นเรียนและสร้างสรรคกิ์จกรรม  เพื่อสร้างเสริมพลงัอ านาจในการเรียนรู้และพฒันาดา้น  อารมณ์  สังคม   
การบูรณาการการจดัการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้กบัวชิาเอก  การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและศูนย ์
การเรียนในสถานศึกษา  การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจดัการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการ
เรียนรู้กบัวชิาเอก  เทคนิคการจดัการชั้นเรียนและการจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับผูเ้รียนท่ี
มีความแตกต่างกนัในแต่ละระดบัการศึกษา 

Learning theory. Model of techniques in learning management and learning media using. 
Practice on lesson plans design and writing and choosing the appropriate learning materials. Operating 
classes and creative activities. Empower in learning and social and emotional development. Integrating 
learning activities and learning material with majors studying. Learning management and learning center 
in school development. Integration of learning. Classroom management and learning environment with 
majors studying. Classroom management techniques, and the environment to promote learning for 
students with different levels of education. 

 

1009401       การวจัิยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้                                  3(2-2-5) 
        Research   for  Learning   Development  
         ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวจิยั จรรณยาบรรณนกัวจิยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบวธีิ
วจิยัและการออกแบบการวจิยัการเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การจดัท าโครงการวจิยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ เคร่ืองมือวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิยั ปฏิบติัการเขียนและการน าเสนอรายงานการวิจยั  
การวพิากษง์านวจิยัและน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 

Theory, models and research techniques. Researchers ethics and related laws. Research methodology  
and research design for learning development. A research project to develop curriculum and learning 
management. Research tools. Research data analysis. The practice on writing and presenting research 
reports. Critique research and apply research results in the development of curriculum and learning 
management. 
 



1014432     การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา                         3(2-2-5)
     Administration  and  Quality  Assurance  of   Education 
             ทฤษฎี  รูปแบบ  ระบบการบริหารการศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษา  ปฏิบติัการ
ออกแบบระบบบริหารการศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษา ปฏิบติัการวางแผนการบริหารการศึกษา  
ปฏิบติัการน าแผนบริหารการศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบติั  ปฏิบติัการประเมินและ
ปรับปรุงแผนบริหารการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไป                  
ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้   กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือกบับุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพฒันา    
ผูเ้รียน ตลอดจนความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา  กฎระเบียบและหลกัเกณฑก์าร
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

Theory,  model, educational administration system and educational quality assurance. The  
operation on educational administration system. The operation on educational administration planning. 
The operation on taking educational administration and educational quality assurance into practice. 
Operation on evaluation and improvement in educational administration plan and educational quality 
assurance. The implementation on educational quality evaluation to learning development. Strategic of 
partnerships with educational personnel and the community to develop learners. As well as knowledge of 
the related educational administration law, rules and guidelines for educational quality assurance. 
 

1009101 การประเมินผลในช้ันเรียน                                      3(2-2-5) 
       Classroom   Evaluation    

ความหมาย ธรรมชาติ ความมุ่งหมาย หลกัการ ประเภท และประโยชน์ของการวดัผลประเมินผล
การเรียนพฤติกรรมทางการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัพฤติกรรมทางการศึกษา  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ   
สถิติท่ีใชใ้นการประเมินผลการเรียนคะแนนและการแปลความหมายคะแนน ฝึกปฏิบติัการประเมินผลใน
ชั้นเรียน 

Meaning, natural, purposes, rationales, types and benefits of the educational measurement and  
evaluation. Educational taxonomy. Measurement tools for educational behavior measurement. Instrument 
quality analysis. The statistics used in the educational evaluation. Scoring and interpretation of scores. 
Classroom assessment practice. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1009102 การประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                                    3(2-2-5) 
  Evaluation   in   Basic   Education 

หลกัการ จุดมุ่งหมาย แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน   
แนวทางในการประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ แนวทางในการแกปั้ญหา
เก่ียวกบัการประเมินผลในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจดัท าเอกสารหลกัฐานการประเมินผลตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฝึกปฏิบติัการสร้างเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

Rationales, purposes and guidelines of the learning measurement and evaluation of basic  
education curriculum. Guidelines for evaluation of teaching and learning in each learning strands, reading,  
critically thinking, and writing, desirable characteristics and learner development activities. Learning 
measurement tools. Approach to solve problems related to the basic education evaluation. Documented 
evidence to evaluate following the basic education curriculum. Practice in developing learning evaluation 
tool in basic education. 
 

1009201 การประเมินสภาพจริง                3(2-2-5) 
  Authentic  Assessment 

             ความหมาย  บทบาท หลกัการ และความส าคญัของการประเมินสภาพจริง ขั้นตอนการ
ประเมินสภาพจริง วธีิการท่ีใชใ้นการประเมินสภาพจริง หลกัเกณฑว์ธีิการใหค้ะแนนการประเมินสภาพจริง  
แนวทางในการแกปั้ญหาในการประเมินตามสภาพจริง  ฝึกปฏิบติัการประเมินสภาพจริง 

Definitions, roles, rational, and the importance of authentic assessment. The authentic assessment 
steps. Methods in authentic assessment.  Rule to giving scores for authentic assessment. Approach to solve 
the problem in authentic assessment. Authentic assessment practice. 

 

1009202 การพฒันาเคร่ืองมือวดัพุทธิพสัิย                       3(2-2-5) 
  Cognitive   Measurement  Instrument  Development 

ความหมาย  และองคป์ระกอบของพฤติกรรมพุทธิพิสัย การวเิคราะห์พฤติกรรมพุทธิพิสัยหลกัการ
และวธีิการในการสร้างเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมพุทธิพิสัย การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัพฤติกรรม
พุทธิพิสัย  ฝึกปฏิบติัการพฒันาเคร่ืองมือวดัพุทธิพิสัย 

Definition and elements of cognitive domain behavior. Cognitive domain behavior analysis. 
Principles and methods for constructing measurement instrument for the cognitive domain behavior. The 



quality evaluation of the cognitive domain behavior measurement instrument. The cognitive domain 
behavior measurement instrument development practicing. 
 

1009203 การพฒันาเคร่ืองมือวดัจิตพสัิย             3(2-2-5) 
  Psychomotor  Measurement  Instrument  Development 

              ความหมาย   และองคป์ระกอบของพฤติกรรมจิตพิสัย การวเิคราะห์พฤติกรรมจิตพิสัย 
หลกัการและวธีิการในการสร้างเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมจิตพิสัย การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดั
พฤติกรรมจิตพิสัย ฝึกปฏิบติัการพฒันาเคร่ืองมือวดัจิตพิสัย 

Definition and elements of affective domain behavior. Affective domain behavior analysis. 
Principles and methods for constructing measurement instrument for the affective domain behavior. The 
quality evaluation of the affective domain behavior measurement instrument. The affective domain 
behavior measurement instrument development practicing 

 

1009204 การพฒันาเคร่ืองมือวดัเจตคติ              3(2-2-5) 
  Attitude   Measurement  Instrument  Development 

ความหมาย  และทฤษฎีของเจตคติ องคป์ระกอบของเจตคติ นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวดัเจตคติ   
หลกัการและวธีิการในการสร้างเคร่ืองมือวดัเจตคติ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัเจตคติ  ฝึก
ปฏิบติัการพฒันาเคร่ืองมือวดัเจตคติ 
  Definition and theory of attitudes. Elements of attitudes. Definitions to measure the attitudes. 
Principles and methods to construct attitude measurement instrument. The quality evaluation of attitude 
behavior measurement instrument. The attitudes measurement instrument development practicing 
 

1009205 การพฒันาเคร่ืองมือวดัความพร้อม                     3(2-2-5)
  Readiness   Measurement   Instrument   Development 
 ความหมาย ประเภท และองคป์ระกอบของความพร้อม กระบวนการวดั  หลกัการและวธีิการสร้าง
เคร่ืองมือวดัความพร้อม  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  ฝึกปฏิบติัการพฒันาเคร่ืองมือวดัความพร้อม 

Definitions, types, and elements of readiness.  Process of readiness measurement. Rational and 
method in readiness measurement instrumentation. The quality evaluation of readiness measurement 
instrument. The readiness measurement instrument development practicing 

 
 
 
 
 



1009206 แบบทดสอบมาตรฐาน             3(2-2-5)
  Standardized  Test  
 ความหมาย ประเภทลกัษณะและกระบวนการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐาน การสร้างเกณฑป์กติ การเขียนคู่มือการใชแ้บบทดสอบ
มาตรฐาน จรรยาบรรณในการใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน  ฝึกปฏิบติัการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน 
  Definitions, types, nature and process in standardized tests construction. To monitor and improve 
the quality of the standard tests. Normalized criteria construction. Writing Manual for standardized tests. 
Ethics in the use of standardized tests.  Practice standardized tests construction. 
 

1009207 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่การวจัิย                    3(2-2-5) 
  Instruments  for  Research  Data  Collecting  
 ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ลกัษณะประโยชน์  และขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือ
แต่ละชนิด การสร้างเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการวจิยั การวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ 
ฝึกปฏิบติัการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 

Types of collect data instruments. Styles, advantages, and limitations of each instrument. 
Constructing instruments to meet the objectives of the research. Instruments quality analysis. Practice 
constructing instruments and quality analysis. 

 

1009208   การสืบค้นสารสนเทศเพือ่การวิจัย                          3(2-2-5) 
                    Information   Inquirement  for  Research 

 ความหมาย   และความส าคญัของทรัพยากรสารสนเทศ    ประเภททรัพยากรสารสนเทศ การ
จดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ หลกัการสืบคน้สารสนเทศ จริยธรรมในการใชข้อ้มูล
สารสนเทศ การใชเ้คร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศในอินเทอร์เน็ต เช่น ฐานขอ้มูลออนไลน์ , E-book , E-Journal 
, Journal Link  การฝึกปฏิบติัการสืบคน้วารสาร บทความเอกสาร และงานวจิยั รวมทั้งน าเสนอผลการสืบคน้
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัการสืบคน้สารสนเทศเพื่อการวิจยั 

Definitions and important of information resources. Types of information resources.  Storage 
information resources. Information sources.  Principles of information inquiring. Ethical use of 
information. Using information inquiring on the Internet, such as online databases, E-book, E-Journal, 
Journal Link Practice searched journal articles, documents and research, including the results of 
information in various forms, practice searching for information used for research. 

 
 
 
 



1009302 การพฒันาเคร่ืองมือวดัทกัษะพสัิย                                                  3(2-2-5) 
  Psychomotor  Measurement   Instrument   Development 

บทบาท ความส าคญั ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียนดา้นทกัษะพิสัย 
การสร้างเคร่ืองมือวดัและการประเมินผลการเรียนการดา้นทกัษะพิสัย  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ                        
การแปลผลและรายงานผล  ฝึกปฏิบติัการประเมินผลการเรียนดา้นทกัษะพิสัย 

Role, important, nature and purpose of the evaluation on psychomotor domain. The instrument 
constructing for measurement and evaluation on psychomotor domain. Instruments quality monitoring. 
Interpretation and report. Practice evaluation on psychomotor domain. 

 

1009303 การประเมินหลกัสูตรและโครงการ             3(2-2-5) 
  Curriculum   and  Project   Evaluation 

ความหมาย ความมุ่งหมาย ความส าคญั ขอบข่าย และ การประเมินหลกัสูตรและการประเมิน
โครงการทางการศึกษา กระบวนการของการประเมินหลกัสูตรและโครงการ  การวางแผนการประเมิน การ
รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล  การน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ทางการศึกษา  
บทบาทและหนา้ท่ีของครูและผูบ้ริหารการศึกษากบัการประเมินผลทางการศึกษา  คุณลกัษณะ และ
จรรยาบรรณของผูป้ระเมินทางการศึกษา  การประเมินผลโดยบุคคลหรือองคก์รภายในและภายนอก   
แนวโนม้ความคิดใหม่และปัญหาในการประเมินหลกัสูตรและโครงการ  ฝึกปฏิบติัการประเมินหลกัสูตร
และโครงการ 

Definitions, purposes, important, scopes and the curriculum evaluation and assessment of  
educational programs. Process of curriculum and program evaluation. Planning forevaluation. Data 
collecting and data analysis. Taking the results of the evaluation to the educational benefits. Roles and 
responsibilities of teachers and administrators with educational evaluation. The characteristics and ethics 
of educational evaluators.  Evaluated by internal and external individuals or organizations. New trends and 
issues in the curriculum and project evaluation. Practice on the curriculum evaluation and assessment of 
educational programs. 
 

1009304 การประกนัคุณภาพการศึกษา                                      3(2-2-5) 
  Educational   Quality   Assurance  
 ความหมาย ความส าคญั  และแนวคิดในการประเมินคุณภาพและประกนัคุณภาพ  ประเภท และ
กระบวนการประเมินคุณภาพ  กระบวนการประกนัคุณภาพ มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา
ระดบัพื้นฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ีคุณภาพ  การตรวจติดตามคุณภาพ                   
การจดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อการประเมินคุณภาพ  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการประเมินคุณภาพ  การพิจารณาตดัสิน



คุณภาพการศึกษา  การเขียนรายงานประกนัคุณภาพ  ฝึกปฏิบติัประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ี
คุณภาพ  การพฒันาสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 

Meaning, importance and concepts of quality assessment and quality assurance. Types, and 
process of quality assurance. Quality assurance processes. Standards and indicators of education quality in 
the basic education. Standard quality assessment and quality indicators. Quality monitoring. Data 
collecting for quality assessment. Data analysis for quality assessment. Determining the education quality. 
Quality assurance report writing. Practice on standard quality assessment and quality indicators. 
Development of information system for educational quality assurance. 

 

1009305     การพฒันาตัวบ่งช้ีทางการศึกษา                   3(2-2-5) 
                   Educational Indicator Development 
     ความหมายของตวับ่งช้ี  ลกัษณะของตวับ่งช้ี  ประโยชน์ของตวับ่งช้ี ขั้นตอนการพฒันาตวับ่งช้ี
ทางการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ี  ฝึกปฏิบติัการพฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษา 

Definitions of the indicator. Nature and advantages of indicator. The process of developing 
educational indicators. Monitoring quality indicators. Practice development educational indicators. 

 

1009306 ทฤษฎกีารวดัผลทางการศึกษา             3(3-0-6) 
  Educational   Measurement   Theory 

ความหมาย  ความส าคญั  และประเภทของทฤษฎีการวดัผลทางการศึกษา  มาตรการวดัแบบ             
ต่าง ๆ  ทฤษฎีเก่ียวกบัการวดัและการประเมิน ความคลาดเคล่ือนทางการวดั  ทฤษฎีและการค านวณค่าความ
เช่ือมัน่  ความเท่ียงตรง ทฤษฎีเก่ียวกบัคะแนน และการตีความหมายของคะแนน   

Definitions, important, and types of educational assessment theory. Scales for measurements 
instruments. The measurement and assessment theories. Measurement errors. Theory and calculation for 
reliability and validity.  Scoring theory and interpretation. 

 

1009307 การสร้างแบบทดสอบวดัความถนัด             3(2-2-5) 
  Aptitude  Test  Construction 
 ความเป็นมาของแบบทดสอบวดัความถนดั ความหมาย ประเภท ขอบข่ายและ ประโยชน์ของ
แบบทดสอบวดัความถนดั ทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถภาพทางสมอง การสร้าง แบบทดสอบวดัความถนดั
ทางการเรียน การตรวจสอบคุณภาพ การแปลผล  และการน าผลการวดัความถนดัไปใช ้  ฝึกปฏิบติัการสร้าง
แบบทดสอบวดัความถนดั 



Background of the aptitude test. Definitions, type, scope, and benefits of aptitude test. Theories 
about  the mental competency. Learning aptitude test construction. Monitoring the quality, the 
interpretation and application of the aptitude test. Practice aptitude test construction. 

 

1009308     การวจัิยเบือ้งต้น                                3(2-2-5) 
                  Introduction   to   Research 
       ความหมาย   ความมุ่งหมาย  ประโยชน์ และประเภทของการวจิยั จรรยาบรรณของนกัวจิยั
ขั้นตอนของการวจิยั  การเขียนโครงร่างการวจิยั  เคร่ืองมือและการหาคุณภาพ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั                          
การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  การเขียนรายงานการวิจยั  ฝึกปฏิบติัการวจิยั 

Definitions, purposes, benefits and types of the research. Ethics of researcher. Research stages. 
Writing a research proposal.  Tools and quality checking. Tools used in the research. Data analysis and 
interpretation. Writing research reports. Practice on research process. 
 

1009309  ระเบียบวธีิวจัิย               3(2-2-5) 
  Research   Methodology 
 ทฤษฎีแนวคิดและระเบียบวธีิวจิยัประเภทต่าง ๆ  คุณลกัษณะและจรรยาบรรณของนกัวิจยั เทคนิค
การท าวจิยัในขั้นตอนต่างๆ  การเลือกปัญหาวจิยั การก าหนดจุดมุ่งหมายในการวจิยั  ตวัแปรและเทคนิคการ
ตั้งสมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  การเลือกรูปแบบการวจิยั เคร่ืองมือและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั การเขียนเคา้โครงการวิจยั  การเขียนรายงานการวจิยั การน าเสนอและประเมิน
โครงการวจิยั  ฝึกปฏิบติัการวจิยั 

Theories, concepts and research methods in different types.  Features and researcher ethics. 
Research techniques in the process.  Selecting research problems. Determining purposes of the research. 
Variables and technical in setting hypothesis. Population and sample.  Selecting research model. Tools 
and methods of data collection. Research data analysis. Writing research proposal. Writing research 
reports.  Presentation and evaluation of research projects. Practice on research. 

 

1009310     สถิติเพือ่การวดัและประเมินผลการศึกษา            3(2-2-5) 
                           Statistic   for  Educational   Measurement   and  Evaluation 
 การแจกแจงความถ่ี คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน ฐานนิยม พิสัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน 
อตัราส่วน ร้อยละ เปอร์เซ็นไทล ์ควอไทล ์ เดไซล ์ คะแนนมาตรฐาน การแปลความหมายคะแนนการให้
ระดบัคะแนน  ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์เพื่อการวดัและประเมินผลการศึกษา  

Frequency distribution, mean, median, mode, range, standard deviation, variance, proportion,  percentages,  
Percentile, quartiles, deciles, standard  score, score interpretation, scale, Practice on analysis for educational measurement 
and evaluation. 



1009311        สถิติเพือ่การวจัิย                                                                                           3(2-2-5) 
                   Statistics   for  Research 
                  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ  ขอ้มูล  ประเภทของขอ้มูล  สถิติพื้นฐาน การทดสอบสมมุติฐาน  
สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม   การวเิคราะห์ความแปรปรวน การหา
ความสัมพนัธ์  การวเิคราะห์การถดถอย  การแปลผลการวเิคราะห์   การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   ฝึก
ปฏิบติัการวเิคราะห์ขอ้มูล 

Background knowledge about statistics. Data and Types of data. The underlying statistical hypothesis testing. 
The statistics used for testing the differences between the two groups. Analysis of Variance. Correlations. Regression 
analysis. Interpreting the results.  Presentation of the data analysis results. Practice on data analysis. 
 

1009312  สถิตินอนพาราเมตริก                   3(2-2-5) 
  Nonparamatric   Statistics  
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสถิตินอนพาราเมตริก  การใชส้ถิตินอนพาราเมตริก ในการทดสอบตวัอยา่ง
กลุ่มเดียว การทดสอบตวัอยา่งสองกลุ่มอิสระ และ สองกลุ่มสัมพนัธ์กนั  การทดสอบตวัอยา่งมากกวา่สอง
กลุ่มอิสระ และ มากกวา่สองกลุ่มสัมพนัธ์กนั  การวดัความสัมพนัธ์  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและ
การแปลความหมาย  ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์ขอ้มูล 

Background knowledge about non-parametric statistics. Using non-parametric statistics. One group samples 
test. Two groups independent sample test and  dependent sample test. More than two groups independent sample test and 
dependent sample test.  Presentation of the data analysis results and interpreting the results.  Practice on data analysis. 

 

1009313  คอมพวิเตอร์เพือ่การวดัผลและประเมินผลการศึกษา                3(2-2-5) 
  Computer  for  Educational  Measurement   and  Evaluation 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทต่าง ๆท่ีสามารถใชใ้นการ
วดัผลและประเมินผลทางการศึกษา  การสร้างแฟ้มขอ้มูล  การป้อนขอ้มูล การเลือกใชค้  าสั่งวเิคราะห์ขอ้มูล  
และการอ่านผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวดัผลประเมินผล                         
ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

Basic knowledge about the computer. Program types that can be used for educational 
measurement and evaluation. Creating a data file. Data entry. Using the data analysis command and 
reading the results of the data analysis using computer program for evaluation. Practice data analysis using 
computer program. 

 
 
 
 
 
 



1009314  คอมพวิเตอร์เพือ่การจัดการคลงัข้อสอบ                         3(2-2-5) 
  Computer  for  Item  Bank  Management 
 การใชง้านโปรแกรมการจดัการคลงัขอ้สอบ การสร้างฐานขอ้มูลขอ้สอบ การเพิ่ม การลบ                        
การแกไ้ขขอ้มูล  การคดัเลือกขอ้สอบ เพื่อน ามาใชใ้นการวดัผลลกัษณะต่าง ๆ การค านวณค่าประจ าขอ้สอบ
ตามแนวทฤษฎีต่าง ๆ และการพิมพข์อ้สอบท่ีคดัเลือกไว ้ฝึกปฏิบติัการสร้างคลงัขอ้สอบโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป 

Applications of the program for item bank. Create the database for item bank. Increasing, 
decreasing and  correcting the data. Items qualifying to be used to measure different aspects. Item values 
by calculating following the various theories and printing the selected items. Practice on item bank by 
using computer program.  

 

1009315  คอมพวิเตอร์เพือ่การวเิคราะห์ข้อมูลวจัิย            3(2-2-5) 
  Computer for Research Data Analysis 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์  ประเภทและลกัษณะส าคญัของโปรแกรมส าเร็จรูป    
การสร้างแฟ้มขอ้มูล   การป้อนขอ้มูล   การเลือกใชค้  าสั่งวเิคราะห์ขอ้มูล และการอ่านผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยั   ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Background  knowledge about the computer. Types and nature of the computer program. 
Creating a data file. Data entry.  Using the data analysis command and reading the results of the data 
analysis using computers to analyze research data.  Practice data analysis using computer program. 
 

1009316 การวจัิยเชิงส ารวจ              3(2-2-5) 
  Survey   Research 
 ลกัษณะของการวจิยัเชิงส ารวจ แนวคิดและปัญหาในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเทคนิคการ                         
สุ่มตวัอยา่งแบบต่าง ๆ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการ                        
เก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบและการวเิคราะห์ขอ้มูล การแปลผลและการน าผลการวจิยัไปใช ้                            
ฝึกปฏิบติัการวจิยัเชิงส ารวจ 

Characteristics of survey research. Concepts and problems in the sampling. Various sampling 
technique.  Collecting data instruments. Data collection problems and solutions. Monitoring and data 
analysis. Interpretation and application of research findings. Practice in survey research. 

 
 
 
 
 



1009317 การวจัิยเชิงทดลอง               3(2-2-5) 
  Experimental   Research 
 ความหมาย ลกัษณะและประโยชน์ของการวจิยัเชิงทดลอง ประเภทของตวัแปร รูปแบบของการ
ทดลอง  หลกัการออกแบบการทดลอง ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแบบการทดลอง  การประยกุตใ์ชใ้นการวจิยั
ทางการศึกษา ความเท่ียงตรงของการทดลอง  การเลือกใชส้ถิติใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการทดลอง                              
การแปลผล   และการรายงานผลการวจิยั    ฝึกปฏิบติัการวจิยัเชิงทดลอง 

Definitions, characteristics, and benefits of experimental research. Type of variables. 
Experimental design model. Principles of experimental design. Advantages and limitations of the 
experimental design. Applications in educational research. Reliability and validity of the experiment 
design. Using statistical models according to experimental design. Data interpretation and reporting of 
results. Practice on experimental research. 
 

1009318 การวจัิยในช้ันเรียน                3(2-2-5) 
  Classroom   Research 

ความหมาย  ความส าคญั  การออกแบบการวิจยัโดยเนน้การวจิยัเชิงปฏิบติัการชั้นเรียน การวเิคราะห์
และก าหนดปัญหาการวจิยัในชั้นเรียน  การเขียนโครงร่าง การสร้าง   และการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผล  การเขียนรายงานการวิจยัและการน าผลการวจิยัชั้นเรียน
ไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน   ฝึกปฏิบติัการวจิยัในชั้นเรียน 

Definitions , significance and design on action classroom research. Analysis and state the problem 
of classroom research.  Proposal writing. Constructing and finding research instrument quality. Data 
collection. Data analysis and interpretation. Writing a research report and applying the results to improve 
teaching and learning. Practice on action classroom research. 

 

1009402 การบริหารงานวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา           3(2-2-5) 
  Administration   of   Educational   Measurement   and   Evaluation 

ลกัษณะงานวดัและประเมินผลในหน่วยงานทางการศึกษา บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรฝ่าย 
ส่งเสริมการสอนดา้นการวดัและประเมินผล  การวางแผนบริหารงานวดัและประเมินผลการศึกษาใน
หน่วยงานทางการศึกษา  ปัญหาและแนวทางแกไ้ข   ฝึกปฏิบติัวางแผนการบริหารงานวดัผลและประเมินผล
การศึกษา 

Characteristic of measurement and evaluation in the educational organization. Roles and 
responsibilities of personnel in measurement and evaluation department. Promote the teaching of 
measurement and evaluation. Planning to manage measurement and evaluation in education organization. 
Problems and solutions.  Practice in planning to administrate the educational measurement and evaluation. 



1009403 การวจัิยเชิงคุณภาพ              3(2-2-5) 
  Qualitative   Research 

 ความหมาย แนวคิด และลกัษณะการวจิยัเชิงคุณภาพ การวางแผนการวจิยัเชิงคุณภาพ  กระบวนการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่ม การสังเกต การตรวจสอบและ                    การ
วเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวจิยั รวมทั้งคุณธรรมและจรรยาบรรณในการวจิยั ฝึกปฏิบติัการวจิยั 

Definitions, concepts and characteristics of qualitative research.  Planning for qualitative research. 
The qualitative data collected through interviews, focus group, and observation. Monitoring and data 
analysis. Writing research reports. Including morality and ethics in research manipulating. Practice on 
qualitative research. 

 

1009404 การวจัิยเชิงผสมผสาน              3(2-2-5) 
  Mixed   Methods   Research 

ความหมาย  แนวคิด  และลกัษณะของการวจิยัแบบผสานวธีิ  เทคนิควธีิการวิจยัเชิงปริมาณเทคนิค
วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ  กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบและการวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียน
รายงานการวิจยั คุณธรรมและจรรยาบรรณในการวจิยั ฝึกปฏิบติัการวจิยั 

Definitions, concepts and natures of mixed method research. Quantitative research technique. 
Qualitative research technique. The data collection process. Monitoring and data analysis. Writing 
research reports. Morality and ethics in research. Practice on mixed method research. 

 

1009405 การวจัิยส าหรับการวดัและประเมินผลทางการศึกษา          3(2-2-5) 
  Research  for  Educational  Measurement  and  Evaluation 

ระเบียบวธีิวจิยัทางการวดัและประเมินผลทางการศึกษา  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผล 
และประเมินผล  การสร้างเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูล  การรายงานผลการวจิยั  
และการน าผลการวจิยัไปใช ้ฝึกปฏิบติัการวจิยั 

Educational measurement and evaluation research methodology. Theoretical concepts associated 
with the measure and evaluation. Constructing instruments. Data collection. Data analysis. Reporting 
findings and applying the results. Practice research. 
   
1009406 สัมมนาการประเมินผลและวจัิยทางการศึกษา                        3(2-2-5) 
  Seminar   in   Educational   Evaluation   and   Research 

วเิคราะห์สภาพวธีิการปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา การวางแผนใน
การแกปั้ญหาและอุปสรรคในการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา  การวางแผนพฒันาการประเมินผลและ



วจิยัทางการศึกษา และเสนอแนวคิดใหม่ทางการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา  น าเสนอและอภิปราย
ปัญหา อุปสรรค และแนวคิดใหม่ทางการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา 

Analyze the states, methods, problems, and the barriers in educational evaluation and 
research. Planning in solving problems and obstacles in the educational evaluation and research. Planning 
for develop  educational evaluation and research and presenting new concept in educational evaluation 
and research. Presentation and discuss about problems, obstacles, and new ideas in educational evaluation 
and research. 

 

1009407 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการประเมินผลและวจัิยทางการศึกษา                         3(250) 

  Professional   Experience   Training   in   Educational   Evaluation   and  Research  
ฝึกปฏิบติังานวดัผล  ประเมินผลและวจิยัในหน่วยงานทางการศึกษา  วเิคราะห์ปัญหา  วางแผน 

การแกปั้ญหา พฒันางาน  เสนอโครงการวจิยั   และปฏิบติัการวจิยัเพื่อแกปั้ญหา พฒันางานดา้นการ
ประเมินผล และวจิยัอยา่งเป็นระบบ   

Practice on measurement, evaluation and research in educational organization. Problem analysis. 
Planning ,solutions, develop the job, propose research project, and operations research to solve the 
problem. Develop systematic the evaluation and research job.  

 

1009408 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการประเมินผลและวจัิยทางการศึกษาเต็มรูป           5(450) 
  Full Time Professional Experience Training in Educational Evaluation and Research 

ฝึกปฏิบติังานวดัผล  ประเมินผล  และวจิยัในหน่วยงานทางการศึกษา  วเิคราะห์ปัญหาวางแผน 
การแกปั้ญหา พฒันางาน เสนอโครงการวจิยั และปฏิบติัการวจิยั  เพื่อแกปั้ญหาและพฒันางานดา้นการ
ประเมินผล และวจิยั   ด าเนินการแกไ้ข  พฒันางานอยา่งเป็นระบบ    

Practice on measurement, evaluation and research in educational organization. Problem analysis. 
Planning ,solutions, develop the job, propose research project, and operations research to solve the 
problem. Develop systematic the evaluation and research job.  

 
 


