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หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาวิธีวิทยาการพฒันานวัตกรรมทางการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปน้ี 
  1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี  
  1.1 มีสมรรถนะด้านการวิจัย การวัดและประเมินผล สถิติและวิทยาการข้อมูล จิตวิทยา
การศึกษาและแนะแนว การศึกษาพิเศษและการเรียนรวม จัดว่าเป็นสมรรถนะบูรณาการจากสมรรถนะสำคัญ
ของการแสวงหาและต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
  1.2 มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างย่ังยืน 
  2. เพื่อสร้างนวัตกรรมและผลิตผลงานวิจัยหรืองานวิชาการทันสมัยและต่อเนื่องในด้านการ
วิจัย การวัดและประเมินผล สถิติและวิทยาการข้อมูล จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว การศึกษาพิเศษและ
การเรียนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เรียน และสังคม 
 
 
หมายเหตุ ในหลักสูตรปรับปรุงนี้จะจัดโปรแกรมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามจุดเน้นที่ต้องการซึ่งกำหนดไว้เป็นกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (specialization) 
5 ด้าน ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2) กลุ่มการวัดและประเมินผลการศึกษา 3) กลุ่มสถิติและวิทยาการข้อมูลทางการศึกษา 
4) กลุ่มจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว และ 5) กลุ่มการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม ในอนาคตอาจมีการเพิ่ม/ปรับตามความเหมาะสมและตาม
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของวิทยาการ ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเรียนตามโปรแกรมการเรียนการสอนที่กำหนดร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยผู้เรียนอาจจะลงทะเบียนเรียนได้มากกว่า 1 กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะหรือโอนย้ายกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะได้ ซึ่งต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

แผน ก แบบ ก1   
1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับรอง มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม 
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3.  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 

หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
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แผน ก แบบ ก2   
1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม  
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 

หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 

*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้
ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 
 
3. หลักสูตร 
3.1 แผน ก แบบ ก1 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 ระยะเวลาการศึกษา     2 ปี 
 
3.2 แผน ก แบบ ก2 

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 ระยะเวลาการศึกษา     2 ปี 
 
4. โครงสร้างหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 36  
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน - 24  
- รายวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) - (3)  
- รายวิชาบังคับร่วม - 8  
- รายวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม - 10  
- รายวิชาเลือก - 6  
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ ์ 36 12  
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5. รายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  
แผน ก แบบ ก2 3 หน่วยกิต 

2755601* พ้ืนฐานการศึกษาและจิตวิทยา    2(2-0-6) 
 Educational Foundations and Psychology 
2755602* การพัฒนาทักษะบัณฑิตศึกษา    1(0-2-2) 
 Graduate Skills Development 

 
รายวิชาบังคับร่วม 
แผน ก แบบ ก2      8  หน่วยกิต 

2755603* วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 1 3(2-2-8) 
 Research Methodology for Innovation  

Development in Education I 
2755604* วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 2 3(2-2-8) 
 Research Methodology for Innovation  

Development in Education II 
2755782* สัมมนาการออกแบบการวิจัย    2(1-2-5) 
 Seminar in Research Design  

 

รายวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 
กลุ่มวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา    10 หน่วยกิต 

2756613* การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยแบบผสมวิธี  2(1-2-5) 
Qualitative Research and Mixed Methods Research 

2756645 การวิจัยโมเดลสมการโครงสรา้ง   2(1-2-5) 
Structural Equation Modeling Research  

2756647 การรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือวิจัยในยุคดิจิทัล  2(1-2-5) 
Data Collection and Research Instrument in the Digital Age 

2756650* การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้และความต้องการจำเป็น 2(1-2-5) 
ทางการศึกษา  
User Experience and Needs Research in Education 

2758612* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ    2(1-2-5) 
Quantitative Analysis 
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กลุ่มการวัดและประเมินผลการศึกษา    10 หน่วยกิต
2757601* การพัฒนาแบบสอบผลสมัฤทธ์ิด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-9) 

Achievement Test Development Using Digital Technology 
2757603* การประเมินทางจิตวิทยา    3(3-0-9) 

Psychological Assessment 
2757604* การประเมินภาคปฏิบัติและการประเมินตามสภาพจริง 3(3-0-9) 

Performance and Authentic Assessment 
2757605* การปฏิบัติการทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 1(0-2-2) 

Practice in Educational Measurement and Evaluation 
 
 
 

กลุ่มสถิติและวิทยาการข้อมูลทางการศึกษา   10 หน่วยกิต 

2758607* พ้ืนฐานสถิติและวิทยาการข้อมูลทางการศึกษา  3(3-0-9) 
Fundamental of Statistics and Data Sciences  

2758610* การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการศึกษาและ  3(3-0-9) 
 การทำเหมืองข้อมูล 

Educational Big Data Analytics and Data Mining 
2758612* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ    2(1-2-5) 

Quantitative Analysis 
2758688 หลักการเรียนรู้ของเคร่ืองและการประยุกต์ใช้  2(1-2-5) 

Machine Learning Principles and Application 
 

กลุ่มจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว    10 หน่วยกิต 

2759611* จิตวิทยาการเรียนรู้     3(3-0-9) 
Learning Psychology 

2759612* การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  3(3-0-9) 
Guidance and Counseling 

2759613* นวัตกรรมทางจิตวิทยาการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-8) 
Innovations in Educational Psychology for  
Learner Development 

2759614* การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว 1(0-2-2) 
Practicum in Educational Psychology and Guidance 
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กลุ่มการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม    10 หน่วยกิต 
2760601* การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   3(2-2-8) 

Inclusive Education 
2760602* การออกแบบและการจัดการเรียนการสอนสำหรับ 3(2-2-8) 

ความต้องการทางการศึกษาที่หลากหลาย 
Instructional Design and Delivery for Diverse Educational Needs 

2760603* การจัดการช่วยเหลือเชิงบวกด้านพฤติกรรม  3(2-2-8) 
Positive Behavioral Intervention Support 

2760604* การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษาพิเศษ  1(0-2-2) 
Professional Practice in Special Education 

รายวิชาเลือก            6 หน่วยกิต 
2755605* เอกัตศึกษา 1     1(0-3-1) 

Individual Study I 
2755606* เอกัตศึกษา 2     2(0-6-2) 

Individual Study II 
2755607* เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(2-0-6)  

Selected Topics in Methodology for Innovation Development  
in Education 

2756623 การเขียนวิทยานิพนธ์และรายงาน   3(3-0-9)  
Thesis and Report Writing 

2756649 วรรณกรรมปรทิัศน์และการสร้างกรอบมโนทัศน์การวิจัย 2(2-0-6) 
Literature Review and Research Conceptualization 

2756652* การวิจัยเพ่ือการสรุปอ้างอิงเชิงสาเหตุ   2(1-2-5)  
Causal Inference Research 

2756656* การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา   2(1-2-5) 
Educational Action Research 

2756661 วิธีวิจัยดิจิทัล      2(2-0-6)  
Digital Research 

2756662 การวิจัยเหมืองข้อมูลทางการศึกษา   3(3-0-9) 
Educational Data Mining Research  
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2756666 โครงการนวัตกรรมทางการวิจัยและสถิติการศึกษา 2(0-4-4) 
Innovation Project in Educational Research and Statistics  

2756730* การวิจัยการออกแบบ     2(1-2-5)  
Design Research 

2756702 เทคนิคการกำหนดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางการศึกษา 2(2-0-6) 
Sampling Techniques in Educational Research 

2756715 วิธีวิทยาการสังเคราะห์งานวิจัย   2(1-2-5)  
Research Synthesis Methodology 

2756717 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการเพ่ิมคุณภาพ   2(2-0-6) 
Research Methodology for Quality Improvement 

2756718 การสร้างเครื่องมือวิจัยขั้นสูง    2(1-2-5)  
Advanced Research Instrument Construction 

2756888 การประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์  2(2-0-6) 
Evaluation of Behavioral Science Research 

2757606* ซอฟต์แวร์ทางการวัดและประเมินผล   2(1-2-5)  
Software in Educational Measurement and  
Evaluation 

2757607* วิธีวิทยาและเทคนิคการประเมินโครงการ  2(2-0-6) 
 Project Evaluation Methodology and Technique 

2757608* การคัดเลือกและจำแนกบุคลากร   2(2-0-6) 
Personnel Selection and Classification 

2757707* การออกแบบและการบริหารจัดการทดสอบ  2(1-2-5)  
Design and Management of Testing Programs  

2757708* การตรวจให้คะแนนอัตโนมัติ    2(1-2-5) 
Automated Scoring 

2757709* การประเมินวินิจฉัย     2(1-2-5) 
Diagnostic Assessment 

2757710* การประเมินผลกระทบทางสงัคม   2(1-2-5) 
Social Impact Assessment 

2758611* การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้  2(1-2-5)  
Artificial Intelligence Development and Application 
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2758667 การวิเคราะห์แนวโน้มเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 2(2-0-6) 
Trend Analysis for Educational Quality Development 

2758671 การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภททางการศึกษา  2(1-2-5) 
Educational Categorical Data Analysis 

2758672 หลักการของเบย์และการประยุกต์   2(1-2-5)  
Bayesian Principles and Application 

2758682 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 1   2(2-0-6) 
Statistics for Data Analysis I 

2758686 เดต้าวิชวลไลเซชัน     2(1-2-5)  
Data Visualization 

2759621* สมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัล   2(2-0-6)  
Learner Competencies in Digital Era 

2759622* การศึกษารายกรณี      2(1-2-5)  
Case Study 

2759623* จิตวิทยาเชิงบวกสำหรับการพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-5)  
Positive Psychology for Learner Development 

2760631* นวัตกรรมการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล   3(2-2-8) 
Universal Design for Learning Innovations 

2760632* นวัตกรรมการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษสำหรับ 3(2-2-8)  
ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยง 
Special Education Innovation for Students at Risk 

2760633* นวัตกรรมการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคล 3(2-2-8)  
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
Special Education Innovation for Students with Special Needs 

2760634* การเสริมพลังวิชาชีพครูในการเรียนรวม   3(2-2-8) 
Professional Empowerment in Inclusive Education 

2760635* การเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่การทำงานและชุมชน 3(2-2-8) 
Transitions from School to Work and Community 

2760636* การทำงานร่วมกันในการจัดการเรียนรวม  3(2-2-8) 
Collaborative Practices in Inclusive Education 
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วิทยานพินธ ์
2755811* วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)  12 หน่วยกิต
 Thesis 
2755816* วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)  36 หน่วยกิต 
 Thesis 

 
 
6. แผนการศกึษา 
 6.1 แผน ก แบบ ก1 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น  
 2755816* วิทยานิพนธ์        9 หน่วยกิต 
  รวม          9  หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย 
 2755816* วิทยานิพนธ์        9 หน่วยกิต 
  รวม         9  หน่วยกิต
  

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น 
 2755816* วิทยานิพนธ์        9 หน่วยกิต 
  รวม           9  หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย 
 2755816* วิทยานิพนธ์        9 หน่วยกิต 
  รวม         9  หน่วยกิต
  รวมตลอดหลกัสูตร              36  หน่วยกิต
 
 6.2 แผน ก แบบ ก2  

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น 
 2755601* พ้ืนฐานการศึกษาและจิตวิทยา     (2) หน่วยกิต 
 2755602* การพัฒนาทักษะบัณฑิตศึกษา     (1) หน่วยกิต 
 2755603* วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 1   3 หน่วยกิต 
 2755604* วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 2   3 หน่วยกิต 
 275xxxx  รายวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม       4 หน่วยกิต 
  รวม       10  หน่วยกิต 
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย
 2755782* สัมมนาการออกแบบการวิจัย      2 หน่วยกิต 
 275xxxx  รายวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม         6 หน่วยกิต 
 275xxxx  รายวิชาเลือก        2 หน่วยกิต 
  รวม       10 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น 
 2755811* วิทยานิพนธ์        3 หน่วยกิต 
 275xxxx  รายวิชาเลือก        4 หน่วยกิต 
   รวม         7 หน่วยกิต 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย 
 2755811* วิทยานิพนธ์        9 หน่วยกิต 
   รวม         9 หน่วยกิต 
   รวมตลอดหลกัสูตร             36  หน่วยกิต 
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7. คำอธบิายรายวิชา 
2755601* พื้นฐานการศกึษาและจิตวิทยา    2(2-0-6) 
   ปร ัชญาการศ ึกษา  ค ่ าน ิยม  อ ุดมการณ ์  และจ ิตว ิญญาณความเป ็นครู   
การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและการสื่อสาร 
   Educational Foundations and Psychology  

ED FOUND PSY 
   Educational philosophy, values, ideals, and teacher spirituality; 
psychological theories application for education; educational and learning evaluation 
and assessment; research and innovation development for education; technology for 
research and communication. 
 
2755602* การพัฒนาทักษะบัณฑิตศกึษา    1(0-2-2) 
   ทักษะบัณฑิตศึกษา คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับ
บัณฑิตศึกษา การฝึกทักษะการค้นคว้าข้อมูล ทักษะการคิดวิเคราะห์วิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ ทักษะการ
สื่อสารความรู้และเทคนิคการป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ การเขียนอ้างอิงแบบเอพีเอ 
   Graduate Skills Development  

GRAD SKILL DEV 
   Graduate skills; essential characteristics and digital learning skill for 
graduate student; searching skill practice; creatively critical thinking skill; knowledge 
communication skill and protection skill for academic plagiarism; reference writing in 
APA style. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*รายวิชาเปิดใหม่  
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2755603* วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 1 3(2-2-8) 
   มโนทัศน์และกระบวนทัศน์ของการวิจัย จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย  
การกำหนดปัญหาวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 
หลักการออกแบบการวิจัย ธรรมชาติของตัวแปรทางการศึกษาและจิตวิทยาหลักการออกแบบการวัด 
ตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือ เน้นทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดทำรายงานผลการวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการประยุกต์
วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

Research Methodology for Innovation Development  
in Education I 
 RES INN DEV ED I 

   Concepts and paradigm of research; research ethics; research problem 
determination; literature review; conceptual framework development; principles of 
research design; aspects of nature of educational and psychological variables; principles 
of variables measurement and development of instruments, emphasis on classical test 
theory; quantitative and qualitative data analysis design; research report writing that 
qualified as international standards; emphasis on research methodology application for 
educational innovation development. 
 
2755604* วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 2 3(2-2-8) 
   ลักษณะของปัญหาวิจัยที่ซับซ้อน ประเภทและหลักการออกแบบการวิจัยร่วมสมัย 
ตัวแปรทางการศึกษาและจิตวิทยาที่มีโครงสร้างซับซ้อน การวัดตัวแปรและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือเน้นทฤษฎีการวัดแนวใหม่ การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร การจัดทำรายงาน
ผลการวิจัยที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการประยุกต์วิธีวิทยาการวิจัยขั ้นสูงเพื ่อพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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Research Methodology for Innovation  
Development in Education II  

   RES INN DEV ED II 
Characteristics of complex research questions; Types and principles of 

contemporary research; complex structural variables in education and psychology; variable 
measurement and validation of instruments; emphasis on modern test theory; analysis design 
for multivariate; research report writing that qualified as international standards; emphasis on 
advanced research methodology application for educational innovation development. 
 

2755605* เอกัตศึกษา 1      1(0-3-1) 
   หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามความสนใจของ
นิสิต ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
   INDIVIDUAL STUDY I  

INDIV STUDY I 
   Student selection of topics in methodology for innovation 
development in education under the supervision of the assigned advisor 
 
2755606* เอกัตศึกษา 2      2(0-6-2) 
   หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามความสนใจของ
นิสิต ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
   Individual Study II  

INDIV STUDY II 
   Student selection of topics in methodology for innovation 
development in education under the supervision of the assigned advisor 
 
 
 
 
 
 
 

*รายวิชาเปิดใหม่ 
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2755607* เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(2-0-6) 
   หัวข้อปัจจุบันด้านวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นำมาอภิปรายอย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้ง  
   Methodology for Innovation Development in Education  
   SEL TOP MID ED 
   Current topics in research methodology for innovation development in 
education selected for detailed and intensive discussion. 
 
2755782* สัมมนาการออกแบบการวิจัย    2(1-2-5) 
   อภิปราย วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มการวิจัยร่วมสมัย 
การบูรณาการศาสตร์ด้านการวิจัย การวัดและประเมินผล สถิติและวิทยาการข้อมูล จิตวิทยาการศึกษา
และแนะแนวการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม เน้นการพัฒนาเอกสารมโนทัศน์โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่
สามารถต่อยอดไปสู่การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
   SEMINAR IN RESEARCH DESIGN  

SEM RES DSG 
   Discussion, critique, and sharing in modern research trends integrating 
between sciences of research, measurement and evaluation, statistics and data science, 
educational psychology, and special education and inclusive education; emphasis on thesis 
proposal development that can be applied to research for innovation development. 
 
2755811* วิทยานพินธ์       12(0-0-48) 
   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจทางด้านวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา การดำเนินการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้ให้คำแนะนำ 

Thesis 
   THESIS 
   Review of literature on the topic of interest in methodology for 
innovation development in education; conducting research; research report writing; 
research publications under the supervision of the thesis advisor.  

 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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2755816* วิทยานพินธ์      36(0-0-144) 
   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจทางด้านวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา การดำเนินการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้ให้คำแนะนำ 

Thesis 
   THESIS 
   Review of literature on the topic of interest in methodology for 
innovation development in education; conducting research; research report writing; 
research publications under the supervision of the thesis advisor.  
 
2756613* การวิจัยเชงิคณุภาพและการวิจัยแบบผสมวิธี  2(1-2-5) 
   กระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมวิธี ลักษณะของการผสม 
วิธีวิทยาการ และการผสมของข้อมูล ประเด็นปัญหาและการออกแบบการวิจัย การเลือกกลยุทธ์การวิจัยที่
เหมาะสม การกำหนดผู้ให้ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบดั้งเดิม การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในยุคดิจิทัล การประเมิน การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงคุณภาพ
และแบบผสมวิธี เน้นการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษาร่วมสมัยและการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 

Qualitative Research and Mixed  
Methods Research  
QUAL&MIX METH RES 

   Paradigms of qualitative research and mixed methods research; nature of 
research issues and research design; appropriate research strategies selection; key informant 
determination; data collection techniques; traditional and digital qualitative data analysis; 
evaluation, dissemination and utilization of qualitative research and mixed methods 
research; emphasis on studying contemporary educational research and field practices. 

 
 
 
 
 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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2756623  การเขียนวิทยานิพนธ์และรายงาน   3(3-0-9) 
   ธรรมชาติและจุดมุ ่งหมายของวิทยานิพนธ์และการเขียนรายงาน การวิเคราะห์
หลักการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ เน้นการฝึกทักษะการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ 

Thesis and Report Writing 
THES RPT WRIT 

   Nature and purposes of thesis and report writing; analysis of principles 
of thesis and report writing with emphasis on skills in thesis and report writing. 
 
2756645  การวิจัยโมเดลสมการโครงสร้าง    2(1-2-5) 
   มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง ตัวแปรแฝง ตัวแปรปรับ และ 
ตัวแปรส่งผ่าน การกำหนดปัญหาวิจัยและการกำหนดตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง วิธีวิทยาการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง การสร้างโมเดลการวิจัย กระบวนการวิเคราะห์
และการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวิจัย หลักการวิเคราะห์ การเขียนคำสั่ง และการแปลผลการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อิทธิพล และการวิเคราะห์พหุกลุ่ม เน้น
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมลิสเรลในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   Structural Equation Modeling Research  
SEM RES 

   Basic concepts of structural equation modeling; latent variable, moderator 
variable, mediator variable; determination of research problem and sample for structural 
equation modeling; methodologies in analyzing structural equation modeling; research 
model building; process of analysis and validation of research model; analysis principle; 
command writing and interpretation; confirmatory factor analysis, path analysis, and 
multiple group analysis; emphasis on data analysis practice using LISREL program. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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2756647  การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือวิจัยในยุคดิจิทัล  2(1-2-5) 
   การออกแบบและสร ้างเคร ื ่องม ือว ิจ ัย เคร ื ่องม ือว ิจ ัยแบบเด ิมและร ่วมสมัย  
กลยุทธ์ในการสร้างข้อคำถาม กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย กลยุทธ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล (ระบบ LMS) และสื่อ
ดิจิทัลในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าและการสัมภาษณ์โดยใช้หุ่นยนต์ การสังเกตใน
พ้ืนที่ภาคสนามและออนไลน์ การเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ การสำรวจแบบเดิมและออนไลน์ รูปแบบข้อ
คำถามการสำรวจแบบดิจิทัลในกลุ่มปฏิสัมพันธ์กับข้อความ ได้แก่ การเลือกลำดับที่แตกต่างกันที่สุด การ
เน้นข้อความ การกรอกข้อมูล และกลุ่มปฏิสัมพันธ์กับกราฟิก ได้แก่ การเลือกจุดเด่น การใช้แผนที่ความร้อน 
การใช้รูปภาพ เน้นการอภิปรายประเด็นสำคัญในการออกแบบเครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล และการ
ฝึกปฏิบัติ 

Data Collection and Research Instrument in the Digital Age 
DA COL INS DIGI 

   Research instrument design and construction; classical and modern 
research instrument; applications of digitals for collecting data; strategies for question 
writing; instrument quality examination process; strategies for collecting data and data 
representative examination; classical and online surveys; item types for digital online 
survey including text interaction such as maximum difference scaling, highlight, and drill 
down and graphic interaction such as, hot spot, heat map, pictures; face-to-face and 
telephone interviewing, observation; emphasis on discussing significant issues of research 
instrument and data collection design; and practice. 

 
2756649  วรรณกรรมปริทัศน์และการสร้างกรอบมโนทัศน์การวิจัย 2(2-0-6) 
   การร ู ้ เท ่าท ันสารสนเทศการว ิจ ัยผ ่านการสืบค้น การสร ้างกรอบมโนทัศน์  
การสังเคราะห์ และเรียบเรียงสาระจากวรรณกรรมที ่เก ี ่ยวข้องกับงานวิจ ัยตามจรรยาบรรณ 
การวิจัย การสร้างกรอบมโนทัศน์ที่เป็นกระบวนการสังเคราะห์เชิงวิพากษ์ของทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง รวมท้ังการอ้างอิงอย่างถูกต้องโดยไม่มีปัญหาการลักลอก  
 
 
 
 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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Literature Review and Research  
Conceptualization  
LIT REV RES CON 

   Catching up with information via retrieving, conceptualizing, synthesizing 
and organizing substances from research-related literature in accordance with research 
ethics; conceptualization as a critical synthesis process of related theory and research, 
including precise citations without plagiarism. 
 
2756650* การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้และความต้องการจำเป็น  2(1-2-5) 

ทางการศึกษา 
   พัฒนาการของวิธีวิทยาการวิจัยในยุคดิจิทัล ประเภทของการวิจัยเพื่อการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา มโนทัศน์ของการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้และการประเมินความต้องการ
จำเป็นทางการศึกษา การออกแบบการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้และการประเมินความต้องการจำเป็น
ทางการศึกษา ประเภทของโมเดลประสบการณ์ผู้ใช้ การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ 
เทคนิคประเมินความต้องการจำเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์บทบาท การรับรู้ อารมณ์ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใช้ที่มีต่อนวัตกรรมทางการศึกษา เน้นการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ผู้ใช้
และความต้องการจำเป็นในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

User Experience and Needs Research in Education  
UX NEEDS RES 

   Advancement in research methodology in digital age; types of research for 
designing and developing educational innovation; concept of user experience and needs 
assessment research in education; design of user experience and needs assessment research 
in education; types of user experience model; complete needs assessment; needs 
assessment techniques; data collection and analysis of user’s role, perception, emotion, 
attitude, and behavior with a particular educational innovation; emphasis on applications of 
user experience in educational innovation design and development. 
 
 
 
 
 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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2756652* การวิจัยเพื่อการสรุปอ้างอิงเชิงสาเหตุ   2(1-2-5) 
   ความหมาย หลักการ และประเภทของการสรุปอ้างอิงเชิงสาเหตุ ลักษณะและ
ประเภทของการวิจัยเชิงทดลองและเชิงสำรวจเพื่อตอบปัญหาวิจัยเชิงสาเหตุ หลักแมกซ์มินคอน  
การออกแบบและตรวจสอบความตรงของการจัดกระทำ การออกแบบกลุ ่มควบคุมแบบต่าง ๆ  
การออกแบบการทดลองรายกรณี การวัดตัวแปรตาม การกำหนดขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล 
การนำเสนอผลการวิจัย การวางแผนการนำนวัตกรรมไปใช้และการขยายผลโดยใช้ศาสตร์ของการนำไป
ปฏิบัติ รวมทั้งเทคนิคสนับสนุน อาทิ การจับคู่เชิงสถิติ การออกแบบวินเยตต์สำหรับการวิจัยทดลองเชิง
สำรวจ เทคนิคการใช้ตัวแปรเครื่องมือ เทคนิคผลต่างในความต่าง และการวิเคราะห์ความไม่ต่อเน่ือง 

   Causal Inference Research 
CAUS INFER RES 

   Concepts, principles, and types of causal inference; characteristics and types 
of experimental and observational research for causal research problem; max-min-con 
principle; treatment design and fidelity assessment; types and design of control group; single-
subject design; measurement of dependent variable; sample size determination; data analysis; 
presentation of research findings; planning for innovation adoption and expansion using 
implementation science; supporting techniques such as, statistical matching, vignette design 
for experimental survey research, instrumental variable technique, difference in differences 
technique, and discontinuity analysis. 
 
2756656* การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา    2(1-2-5) 
   มโนทัศน์ของการวิจัยปฏิบัติการ หลักการวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองในบริบทของห้องเรียน โรงเรียน  ชุมชน หรือ องค์กร การใช้สื่อดิจิทัลสำหรับกระบวนการ
สืบเสาะปัญหา การระบุปัญหาและคำถามวิจัย การออกแบบการวิจัยสำหรับปัญหาวิจัยที่มีความซับซอ้น 
การตรวจสอบความตรงของการปฏิบัติ การใช้สื่อดิจิทัลในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบูรณาการและ 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลายแหล่ง การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ การใช้และ 
การสะท้อนผลการวิจัยเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาทางการการศึกษาและการปรับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 
 
 

 
 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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   Educational Action Research 
ED ACT RES 
Concepts of action research; principles of action research for 

educational development in contexts of classrooms, schools, communities, and organizations; 
using digitals for problem inquiry process; research problem and research question 
determination; research design for complex research questions; fidelity of implementation; 
using digitals for collection, integration, and reliability investigation of multiple sources of data; 
data analysis; presentation, utilization, and reflection of research findings for educational 
development and adjustment of action research process. 

 
2756661  วิธีวิจัยดิจิทัล      2(2-0-6) 
   มโนทัศน์ของการวิจัยดิจิทัลในบริบททางการศึกษา  ประเภทและหลักการออกแบบ
การวิจัยดิจิทัล อาทิ การวิจัยชาติพันธุ์วรรณาทางเทคโนโลยี การวิจัยชาติพันธุ์วรรณาทางอินเทอร์เน็ต 
การวิจัยอัตชาติพันธุ์วรรณาแบบมีส่วนร่วม การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ภาพและดิจิทัล  ประเภทและ
ลักษณะของข้อมูลดิจิทัลทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวอย่างวิจัย วิธีการ
และเครื ่องมือดิจิทัลสำหรับรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล อาทิ การวิเคราะห์เนื ้อหา
มัลติมีเดีย การวิเคราะห์วาทกรรมดิจิทัล และการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม และการอภิปรายแนวโน้ม
ของวิธีวิทยาการวิจัยดิจิทัลทางการศึกษา 
   Digital Research  

DIGI RES 
Concepts of digital research in educational context; types and principles of digital 
research design, namely, technography research, netnography research, digital 
ethnography research, collaborative autoethnography, and participatory visual and 
digital research; types and characteristics of digital data, including image, motion, voice, 
and research samples’ interaction formats; methods and digital tools for data collection; 
digital data analysis, e.g., multimedia content analysis, digital discourse analysis, and 
social network analysis; digital analyzing tools; discussion on trends in educational digital 
research methodology. 

 
 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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2756662  การวิจัยเหมืองข้อมูลทางการศึกษา   3(3-0-9) 
   มโนทัศน์ ลักษณะ และประเภทของข้อมูลขนาดใหญ่ และเหมืองข้อมูลทาง
การศึกษา ปัญหาวิจัยทางการศึกษาที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือเหมืองข้อมูล การรวบรวมและตรวจสอบ
แก้ไขข้อมูลขนาดใหญ่ การสำรวจและบูรณาการข้อมูล การสกัดสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่และเหมืองข้อมูล อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลพหุมิติ การจำแนกประเภทและการจัดกลุ่มข้อมูล  
การทำเหมืองข้อความ การวิเคราะห์โปรไฟล์และรูปแบบ โครงข่ายประสาทเทียม และการสร้างทัศ
นภาพข้อมูล การรายงานผลวิจัย การรักษาความลับของแหล่งข้อมูลและประเด็นทางจริยธรรม การนำ
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนานโยบาย แนวโน้มของเหมืองข้อมูลทางการศึกษา เน้นการประยุกต์ใช้
เหมืองข้อมูลเพื่อการวิจัยทางการศึกษาและการใช้โปรแกรม เอสพีเอสเอส อาร์ ไพธอน แรพพิดไมเนอร์ 
และเคไนม์ 

Educational Data Mining Research  
ED DATA MINING RES 

   Concept, characteristics and types of big data and educational data 
mining; educational research problems  using big data or data mining; big data gathering, 
cleaning, and editing; data exploration and integration information extraction; statistical 
analyses for big data and data mining, including multidimensional data analysis, data 
classification and clustering, text mining, profiling and pattern analysis, neural network, 
data forecasting, and data visualization; research report; confidential and ethical issues; 
implementation of research results in policy development; trends of educational data 
mining; emphasis on applications of datamining in educational research and uses of 
SPSS, R, Python, RapidMiner, and KNIME. 
 
2756666  โครงการนวัตกรรมทางการวิจัยและสถิติการศึกษา  2(0-4-4) 
   มโนทัศน์เบื ้องต้นและประเภทของนวัตกรรม แนวคิดและโมเดลในการพัฒนา
นวัตกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการพัฒนานวัตกรรม 
การพัฒนานวัตกรรมทางการวิจัยและสถิติการศึกษา เน้นการทำโปรเจคแบบกลุ่มเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัลที่ใช้การบูรณาการความรู้ด้านการวิจัยและสถิติการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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Innovation Project in Educational Research  
and Statistics  
INNO PRJ RES STAT 

   Fundamental concepts and types of innovations; Principles and models 
of innovation developments; Basic knowledge about copyright and patent; Digital tools 
for developing innovation; Development of innovations in educational research and 
statistics; Emphasis on problem-based team project to develop digital innovations using 
integrated knowledge in educational research and statistics to solve real-world 
problems. 
 
2756702  เทคนิคการกำหนดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางการศึกษา 2(2-0-6)  
   ทฤษฎีการกำหนดตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่าง หลักการกำหนดตัวอย่างที่
เหมาะสมกับประเด็นปัญหาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และประเด็นปัญหาวิจัยที่มีความซับซ้อน 
เทคนิคการกำหนดตัวอย่างแบบไม่อิงความน่าจะเป็นและอิงความน่าจะเป็น อิงขนาดอิทธิพล อิงการ
วิเคราะห์อำนาจการทดสอบ อิงความคลาดเคลื่อน การทดสอบความเป็นตัวแทนของตัวอย่าง ปัญหา
ของวิธีการเลือกตัวอย่างในงานวิจัยทางการศึกษาและวิธีการแก้ปัญหา 
   Sampling Techniques in Educational Research  

SAM TECH ED RES 
   Sampling theories; determination of sample size; principles of research 
sampling suitable for quantitative and qualitative research issue, and complex research 
problem issue; sampling techniques by using non-probability-based and probability-
based sampling, effect-size-based, power-of-test-based, and standard-error-based 
sampling; test of representativeness of the samples; problems of sampling methods in 
behavioral research and solutions. 
 
2756715  วิธีวิทยาการสังเคราะห์งานวิจัย    2(1-2-5) 
   หลักการและระเบียบวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการ
สังเคราะห์งานวิจัยแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์อภิมาน การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิมาน และการวิเคราะห์
อภิมานกรณีเดี่ยว การประเมินและรวบรวมงานวิจัยที่จะนำมาสังเคราะห์ การประมาณค่าขนาดอิทธิพลและ
วิธีการวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย และการใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยในการพัฒนาการศึกษา  
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   Research Synthesis Methodology 
RES SYN METH 

   Principles of and methods in quantitative and qualitative research 
synthesis; traditional methods in synthesis, meta-analysis, meta-ethnography, and single-
case meta-analysis of research; research evaluation and collection of research for 
synthesis; estimation of effect sizes and analysis to integrate research findings; utilization 
of research synthesis results in educational development. 
 
2756717  วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการเพ่ิมคุณภาพ   2(2-0-6) 
   มโนทัศน์เกี่ยวกับคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการวิจัยเพ่ือ
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ หลักการของการวิจัยนโยบาย 
การวิจัยประเมินผล การวิจัยพัฒนา การวิจัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการตรวจประเมิน เทคนิค
การกำหนดคำถามวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ การสร้างตัวบ่งชี้คุณภาพ การสร้างเครื่องมือวิจัยเพ่ือ
ประเมินคุณภาพ และการจัดการความรู้ วิธีการจัดทำข้อกำหนดการศึกษา รายงานการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพจากการวิจัย และการประยุกต์การวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาแผนงาน 
โปรแกรม โครงการ บุคลากร นโยบาย ผลผลิต การปฏิบัติงาน และข้อเสนอโครงการ  

Research Methodology for Quality  
Improvement  
RES METH QUAL IMP 

   Concepts of quality, quality assurance, quality assessment, and research 
for continual improvement process; integrated research and development process; 
principles of policy research, evaluative research, development research, research for 
educational quality assurance, and auditing system; techniques in forming research 
questions for quality improvement; quality indicators development; construction of 
research instruments for quality assessment; knowledge management; methods for 
writing terms of references, research reports, policy implications and recommendations 
for research quality improvement; and applications of research to develop plan, 
program, project, personnel, policy, product, performance, and proposal. 
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2756718  การสร้างเครื่องมือวิจัยขั้นสูง    2(1-2-5) 
   การทบทวนการสร้างเครื่องมือวิจัยและการประมาณค่าความเที่ยงและความตรงของ
เครื่องมือ คุณสมบัติด้านจิตมิติขั้นสูงของเครื่องมือ การเปรียบเทียบเครื่องมือระหว่างฉบับสั้นกับฉบับ
ยาว ประเด็นแบบสอบหรือแบบวัดฉบับเดียวที ่วัดองค์ประกอบหลายตัว ประเด็นทางจิตมิติและ
จริยธรรมในการดัดแปลงเครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว การคัดเลือกและประมาณค่าขนาดตัวอย่างที่เพียงพอ
สำหรับการสร้างเครื่องมือวิจัย เน้นการสำรวจเครื่องมือวิจัยในปัจจุบันและการฝึกปฏิบัติ 
   Advanced Research Instrument Construction  

ADV RES INSTR CON 
   Review of research instrument construction and estimation of reliability 
and validity of the instruments; advanced psychometric properties of the instruments; 
comparison between short form and long form instruments; issues on one test/scale 
measuring several constructs; psychometric and ethical issues in modifying existing 
research instruments; selection and estimation of sample size sufficient for research 
instrument construction; emphasis on exploring current research instruments and practice. 
 
2756730* การวิจัยการออกแบบ     2(1-2-5) 
   วิธีวิทยาการวิจัยเพื ่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา มโนทัศน์และ
กระบวนทัศน์ของการวิจัยอิงการออกแบบ การวิจัยผู้ใช้ และการวิจัยก่อรูป การคิดในการออกแบบ ทฤษฎี
และหลักการออกแบบ กระบวนการออกแบบนวัตกรรม การออกแบบการวิจัยอิงการออกแบบ มาตรฐาน
การวิจัยอิงการออกแบบ เน้นปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลโดยใช้การวิจัยอิงการออกแบบ 
   Design Research  

DR 
   Innovative research methodology for designing and developing 
educational innovation; concepts and paradigms of design-based research, user 
research, and formative research; design thinking; design principles and theory; 
innovation design process; design of design-based research; design-based research 
standards; emphasis on practicum in digital learning development using design-based 
research. 
 
 

 
*รายวิชาเปิดใหม่ 



24 

2756888  การประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์   2(2-0-6) 
   หลักและวิธีประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ขั้นตอนการประเมิน เครื่องมือ 
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน และการรายงานผล ปัญหาในการประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  
   Evaluation of Behavioral Science Research  

EVAL BEH SCI RES 
   Principles of and techniques in evaluating behavioral research work; 
evaluation procedure; evaluation instruments, evaluation criteria, and evaluation report; 
problems in evaluation of behavioral research work. 

 
2757601* การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธ์ิด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-9) 
   การวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
สร้างลักษณะเฉพาะของแบบสอบปรนัยและอัตนัยและแบบสอบคู่ขนาน การวิพากษ์ข้อสอบ การ
ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบแบบสอบ และความเป็นคู่ขนานของแบบสอบ การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล การใช้แอปพลิเคชันในการตรวจให้คะแนน การให้คะแนนความรู้บางส่วน 
การตัดสินผล และการรายงานผลการทดสอบด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ 
   Achievement Test Development Using Digital Technology 

ACH TEST DEV TECH 
   Relationship analysis between curriculum and measurement and 
evaluation; creating objective and subjective test specifications and parallel test; item 
review; assessment of quality and parallelism of tests and items; computer-based testing 
for learners in digital era; using applications in scoring; partial credit scoring; grading and 
reporting of test results by using data visualization. 
 
2757603* การประเมินทางจิตวิทยา     3(3-0-9) 
   ธรรมชาติและลักษณะของตัวแปรทางจิตวิทยา นิยามปฏิบัติการของตัวแปรทาง
จิตวิทยา เทคนิคการวัดตัวแปรทางจิตวิทยา ได้แก่ เชาวน์ปัญญา เจตคติ ความสนใจ และบุคลิกภาพ 
เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพมาตรวัดทางจิตวิทยา ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ พหุลักษณะพหุวิธี 
การวิเคราะห์มาตรวัดพหุมิติ การวิเคราะห์คุณภาพรายข้อที่มีการตรวจให้คะแนนหลายค่าด้วยทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบสำหรับการสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 
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   Psychological Assessment  
PSY ASSMT  

   Nature of psychological variables; operational definition of 
psychological variables; techniques for scaling psychological variables: intelligence, 
attitude, interest and personality; techniques for analyzing the quality of psychological 
scales: factor analysis, multitrait–multimethod; multi-dimensional scaling; polytomous 
IRT for psychological scaling. 

 
2757604* การประเมินภาคปฏิบัติและการประเมินตามสภาพจริง 3(3-0-9) 
   อนุกรมวิธานของทักษะพิสัย ธรรมชาติและลักษณะของทักษะในการปฏิบัติงาน 
หลักการและแนวทางการประเมินตามสภาพจริง การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
ภาคปฏิบัติ การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดในส่วนภาระงานและเกณฑ์การให้คะแนน 
การตรวจสอบคุณภาพการประเมินภาคปฏิบัติโดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง ความลำเอียงจากผู้ตรวจ 
การฝึกอบรมผู้ประเมิน และการหาข้อยุติในการให้คะแนน 
   Performance and Authentic Assessment  

PERF AUTH ASSMT 
   Psychomotor domain taxonomy; nature and characteristics of practical 
skills; indicators of performance outcomes; principles and guidelines for authentic 
assessment; portfolio assessment; performance outcome indicators; constructing and 
validating performance tests both tasks and scoring rubrics; examining the efficiency of 
performance assessment practice by using generalizability theory; rater bias; rater 
training; score resolution. 
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2757605* การปฏิบัติการทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 1(0-2-2) 
   การว ิ เคราะห์ข ้อสอบ การตรวจสอบคุณสมบัต ิทางจ ิตม ิต ิ และการแปลผล 
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบเอกมิติด้วย
โปรแกรมอาร์ 

Practice in Educational Measurement  
and Evaluation  
PRC EDU MEA EVA 

   Item analysis; validation of psychometric properties; interpretation of 
analysis results employing classical test theory and unidimensional item response theory using 
R programming. 
 
2757606* ซอฟต์แวร์ทางการวัดและประเมินผล   2(1-2-5) 
   การนำข้อมูลเข้า การลงรหัสข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลผล
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงทางการทดสอบ และทฤษฎี 
การตอบสนองข้อสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อสอบการปรับเทียบคะแนน
ระหว่างแบบสอบ การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและแบบสอบ การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์ ด้วยซอฟต์แวร์ ได้แก่ อีดียูจี ไออาร์ทีโปร คอนเควสต์ และโปรแกรมอาร์ 

Software in Educational Measurement  
and Evaluation  
SW ED MST EVA  

   Data input; data coding; data management; data analysis and 
interpretation using classical test theory, generalizability theory and item response 
theory for quality assessment of instruments and item analysis, test equating; differential 
item functioning and differential test functioning; computerized adaptive testing by using 
software: i.e., EduG, IRTPRO, Conquest and R Programming. 

 
 
 
 
 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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2757607* วิธีวิทยาและเทคนิคการประเมินโครงการ   2(2-0-6) 
   แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการประเมินโครงการ การประยุกต์แบบจำลองใน 
การประเมินโครงการทางการศึกษา ธุรกิจ การฝึกอบรม  และการบริการสังคม กระบวนการและเทคนิค
ประเมินโครงการ การกำหนดตัวบ่งชี ้ของการประเมิน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของโครงการ 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ขั้นตอนการประเมินโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  
การนำเสนอผลการประเมิน 

Project Evaluation Methodology  
and Technique  
PRO EVA MET TECNQ  

   Concepts, principles and theories of project evaluation; application of 
evaluation models to projects in the areas of education, business, training and social 
services; process and techniques of project evaluation; identification of indicators for 
project evaluation, i.e., output, outcome, impact, efficiency, effectiveness; steps in 
conducting project evaluation; feasibility analysis, presentation of evaluation results. 

 
2757608* การคัดเลือกและจำแนกบุคลากร    2(2-0-6) 
   ลักษณะของบุคลากรที่ต้องการคัดเลือกและจำแนก ตัวบ่งชี้ ความสามารถทางปัญญา 
คุณลักษณะ และทักษะการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากร วิธีการและเครื่องมือ
ในการคัดเลือกบุคลากร เทคนิคทางสถิติที่นำมาใช้ในการคัดเลือกและจำแนกบุคลากร การตรวจสอบความ
เที่ยงและความตรงของเครื่องมือในการคัดเลือก ปัญหาในการคัดเลือกและจำแนกบุคลากร 
   Personnel Selection and Classification  

PERS SEL CL  
   Purposes of personnel selection and classification; characteristics of 
personnel to be selected and classified; indicators of cognitive ability, attributes, and 
work skills; information system concerning personnel qualification; methods and 
instruments in personnel selections; statistical techniques used for personnel selection 
and classification; reliability and validity of the techniques; problems of personnel 
selection and classification in Thailand. 

 
 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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2757707* การออกแบบและการบริหารจัดการทดสอบ  2(1-2-5) 
   ล ักษณะของโปรแกรมการทดสอบ การพัฒนาคล ังข ้อสอบอิเล ็กทรอนิกส์  
การออกแบบและการบริหารจัดการทดสอบในระดับห้องเรียน โรงเรียน จังหวัด และระดับชาติ ปัญหา
และแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการทดสอบ การฝึกปฏิบัติในโครงการทดสอบ 

Design and Management of Testing  
Programs  
DSGN MGT TEST PROG  

   Characteristics of testing programs; electronic item banking; design and 
management of testing programs in Thailand at classroom, school, provincial and 
national levels; problems and solutions of testing program management; practicing in 
testing programs. 
 
2757708* การตรวจให้คะแนนอัตโนมัติ    2(1-2-5) 
   พัฒนาการของการตรวจให้คะแนนแบบอัตโนมัติ หลักการและการออกแบบการ
ตรวจให้คะแนนอัตโนมัติ กระบวนการภาษาธรรมชาติของการเขียนและการพูด การตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพการตรวจให้คะแนนแบบสอบ 
   Automated Scoring  

AUTO SCOR 
   Development of automated scoring; principles and designs of 
automated scoring; natural language processing for writing and speaking; validation and 
quality control for automated scoring in tests. 
 
2757709* การประเมินวินิจฉัย     2(1-2-5) 
   แนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการเรียนรู้ โมเดลการวินิจฉัยทางพุทธิ
ปัญญา การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน การพัฒนาระบบ
วินิจฉัยออนไลน์ การรายงานผลการวินิจฉัย 
   Diagnostic Assessment  

DIAG ASSMT  
   Concept of misconception in learning; cognitive diagnostic model; 
construction and validation of misconception diagnostic tests; development of on-line 
diagnostic system; reporting diagnostic tests.  
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2757710* การประเมินผลกระทบทางสังคม    2(1-2-5) 
  แนวคิดเกี ่ยวกับการประเมินกระทบทางสังคม เทคนิคและกระบวนการการประเมินผล
กระทบทางสังคม การกำหนดตัวชี้วัด การพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์สำหรับการประเมินผลกระทบทาง
สังคม การรายงานผลการประเมิน 
   Social Impact Assessment  

SOCIA IMPT ASSMT  
   Approach of social impact assessment; technique and process of social 
impact assessment; identification of indicators; development of tools and criteria for 
social impact assessment; reporting assessment results 
 
2758607* พื้นฐานสถิติและวิทยาการขอ้มูลทางการศกึษา  3(3-0-9) 
   มโนทัศน์ และหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูลทาง
การศึกษา ประกอบด้วย พีชคณิตเชิงเส้น ได้แก่ สเกลาร์ เวกเตอร์ เมทริกซ์และเทนเซอร์ ระบบเชิงเส้น 
การแปลงเชิงเส้นและพีชคณิตเมทริกซ์ ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ เรขาคณิตเชิงเส้นและฐานหลักเชิง
ต้ังฉาก ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ ได้แก่ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ทฤษฎีบทของ
เบย์ การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม การแจกแจงของตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ทฤษฎี
การอนุมานเชิงสถิติแบบดั้งเดิมและแบบเบย์ และการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ การคำนวณทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การจัดระเบียบและจัดกระทำ
ข้อมูล การเขียนคำสั่งเพ่ือควบคุมผังงานของโปรแกรม และการสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน  
   Fundamental of Statistics and Data Sciences 

 FUND STAT DAT SCI 
   Concepts and principles of mathematics and statistics on data sciences; 
linear algebra including scalar, vector, matrix, and tensor; linear system; linear 
transformation and matrix algebra; specific numbers and vectors; linear geometry and 
orthogonal basis; probability theory and statistic including random variable and 
probability distribution, Bayesian theory, joint probability distribution, sampling 
distribution and standard error; classical and Bayesian statistical inference theories; basic 
statistical programing including mathematic and statistic calculation, variable declaration 
for data storage, input data process, data manipulations, coding to control program flow, 
and writing and calling for functions. 
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2758610* การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ทางการศกึษา  3(3-0-9) 
และการทำเหมืองข้อมูล   

   มโนทัศน์ในการออกแบบการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ทาง
การศึกษา ลักษณะและโครงสร้างของข้อมูลขนาดใหญ่ วงจรชีวิตของข้อมูล การวางแผนสถาปัตยกรรมข้อมูล
ขนาดใหญ่ สิ่งแวดล้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบไพรเวทและบนคลาวด์ การใช้งานเทคโนโลยีของ
ข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และดาต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ประกอบด้วย เครื่องมือ
สำหรับการรวบรวมและย่อยข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือในการจัดทำคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือวิเคราะห์และ
การจัดการข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล การสั่งงานเทคโนโลยีของข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบจียูไอและคลาวด์
เชลล์ด้วยลีนุกซ์ จาวา และไพธอน การจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์และไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ เทคนิคการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบด้วย การดึงข้อมูลโดยตรงจากหน้าเว็บ การปรับเปลี่ยนหน้าตาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับการใช้งาน การแปลงข้อมูลที่ไร้โครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้าง การสร้างผลิตภัณฑ์
ข้อมูลและการนำไปใช้ เน้นการฝึกปฏิบัติผ่านระบบนิเวศน์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ 

Educational Big Data Analytics and  
Data Mining  
ED BIG DAT MIN 
Concepts of educational big data design, collection, process, analysis 

and visualization; characteristics and structure of big data; data life cycle; big data 
architecture planning; private and on cloud environment for big data analytics; how to 
use big data technologies via big data ecosystem platforms and data enterprise 
consisting of the tools of data collection and digestion, data repository management, 
data process and analysis, and data visualization; SQL and NoSQL database 
management; big data technology command on GUI system and cloud shell using LINUX, 
JAVA, and Python; big data processing techniques consisting of data scraping, data 
wrangling, unstructured data transformation to structured data; data packaging and 
application; emphasizing on practice with big data ecosystem on cloud. 
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2758611* การพัฒนาปญัญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้  2(1-2-5) 
   มโนทัศน์พื ้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ หลักและ 
การประยุกต์ใช ้อ ินเทอร์เน ็ตเพื ่อทุกส ิ ่งทางการศึกษา หลักการวางแผน การออกแบบ และ 
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก และ
การวิเคราะห์การเรียนรู ้ เพื ่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้เสมือนจริงและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสริม ระบบการแนะนำทางการศึกษา ระบบการ
ให้ผลป้อนกลับภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และ
ปฏิสัมพันธ์แบบหลายวิธี ระบบการประเมินผลอัจฉริยะ ระบบติวเตอร์ปรับเหมาะอัจฉริยะ กระบวนการ
สร้างแบบจำลองผู้เรียน การเรียนรู้แบบร่วมมือและการทำงานกลุ่ม ประเด็นพิจารณาทางจริยธรรม 
และประเด็นแนวโน้มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา 
   Artificial Intelligence Development and Application  

AI DEV APP  
   Fundamental concepts of artificial intelligence; Types of artificial 
intelligence; Principles of internet of things for education; Principles of planning, 
designing and application of big data, machine learning algorithms, deep learning 
algorithms, and learning analytics for developing artificial intelligence in education 
including virtual and augmented learning environments, educational recommender 
systems, feedback in learning environment, human-computer interaction and 
multimodal interaction, intelligent assessment methods, intelligent and adaptive 
tutoring system, learner modelling process, and collaborative learning and group work 
activities; Ethical concerns of artificial intelligence; Trend and issues in artificial 
intelligence application in education. 
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2758612* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     2(1-2-5) 
   การออกแบบการวิจัยและสถิติวิเคราะห์สำหรับปัญหาวิจัยที่มีความซับซ้อน ลักษณะ
ของตัวแปรพหุนาม การกำหนดปัญหาวิจัยเชิงปริมาณสำหรับข้อมูลตัวแปรพหุนาม การเลือกใช้สถิติ
วิเคราะห์ การกำหนดสมมุติฐานและการกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัยเชิงปริมาณสำหรับ
ข้อมูลตัวแปรพหุนาม สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ โมเดลเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไปพหุนาม การ
วิเคราะห์กลุ่มแฝง การวิเคราะห์คอร์เรสปอนเดนซ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลสมการ
โครงสร้าง (เอสอีเอ็ม) โมเดลโค้งพัฒนาการ โมเดลพหุระดับ (เอ็มแอลเอ็ม) และโมเดลสมการโครงสร้างพหุ
ระดับ เน้นการออกแบบการวิจัยและการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมเอสพีเอสเอส ลิสเรล 
เอ็มพลัส และอาร์ การแปลผลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ตามรูปแบบเอพีเอ แนวโน้มและ
ความก้าวหน้าของการออกแบบการวิจัยและสถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณทางการศึกษา 
   Quantitative Analysis  

QUAN ANA 
   Research design and statistics for complex research questions; 
characteristics of multivariate; quantitative research problem identification for multivariate 
data; statistics selection, hypothesis and sample size determination that appropriate with 
quantitative research problems for multivariate data; quantitative data analysis using 
statistics including generalized linear models analysis; correspondence analysis; 
confirmatory factor analysis; structural equation model (SEM); growth curve model; 
multilevel model (MLM); multilevel SEM; emphasis on data manipulation and analysis 
practice using SPSS, LISREL, R, MPLUS; analysis result interpretation and presentation 
based on APA style; trend and evolution of educational quantitative research design and 
statistics.   

 
2758667  การวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 2(2-0-6) 
   มโนทัศน์ของตัวบ่งชี ้ นิยามและความสำคัญของตัวบ่งชี ้ทางการศึกษา การจัด
ประเภทข้อมูลทางการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา สถิติวิเคราะห์สำหรับการพัฒนาตัวบ่งช้ี 
การนำเสนอและใช้งานตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษา การเปรียบเทียบแนวโน้มของ
การศึกษาระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัด และประเทศ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการ
พยากรณ์ การวิเคราะห์แนวโน้มเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์แนวโน้มมหาภิมาน เน้นการใช้การวิเคราะห์
แนวโน้มตัวบ่งช้ีในการประเมิน การประกัน และการเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษา  
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Trend Analysis for Educational Quality  
Improvement  
TREND ED QUAL      2 (2 

   Concepts of indicators; definitions and significance of educational 
indicators; classification of educational data; development of educational indicators; 
statistical analysis for indicator development; indicator presentation and usage; 
educational trend analysis; comparison of educational trends between educational 
institutions, provinces, and countries; time- series analysis and forecasting; qualitative 
trend analysis; megatrends analysis, focusing on utilization of indicator trend analysis in 
assessment, assurance and increase in the quality of educational management. 
 
2758671  การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภททางการศึกษา  2(1-2-5) 
   การวิเคราะห์และการอนุมานสำหรับตัวแปรจัดประเภท การประมาณค่าแบบจุด
และแบบช่วงการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความถี่ การวิเคราะห์พหุตัวแปรและการวิเคราะห์การ
ถดถอยสำหรับตัวแปรจัดประเภท การวิเคราะห์การถดถอยแบบคอกซ์ โลจิสติกส์ โลจิต โพรบิต และโท
บิต การวิเคราะห์โมเดลลอกลิเนียร์ การวิเคราะห์การเหลือรอด การวิเคราะห์คอเรสปอนเดนซ์ การ
วิเคราะห์คอนจอยท์ การวิเคราะห์โมเดลชั้นแฝง สถิติไม่ใช้พารามีเตอร์ที่คัดสรร เน้นการวิเคราะห์และ
แปลผลจากโปรแกรมเอสพีเอสเอส ลิสเรล เอ็มพลัส และการสรุปสารสนเทศเชิงสถิติเพ่ือการวางแผน  
   Educational Categorical Data Analysis  

ED CAT DAT ANAL 
   Analysis and inference for categorical variables; point and interval 
estimates; tests of hypotheses concerning frequencies; methods of multivariate and 
regression analyses for categorical variables; cox, logistic, logit, probit and tobit regression 
analyses; loglinear models analysis; survival analysis, correspondence analysis; conjoint 
analysis; latent class analysis; selected nonparametric statistics, with emphasis on data 
analysis and data interpretation from SPSS, LISREL, and MPLUS programs and summary 
of statistical information for planning. 
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2758672  หลักการของเบย์และการประยุกต์    2(1-2-5) 
   มโนทัศน์เบื้องต้นของสถิติแบบเบย์ ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม อาร์ และ 
วินบัคส์ ลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โล โมเดลเชิงเส้นแบบเบย์ การเลือกโมเดลแบบเบย์ โมเดลระดับ
ลดหลั่นแบบเบย์ โมเดลสมการโครงสร้างแบบเบย์ โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบเบย์ เน้นการ
ประยุกต์การวิเคราะห์โมเดลแบบเบย์ ในการวิจัยทางการศึกษา  
   Bayesian Principles and Application  

BAY PRIN APP 
   Basic concept of Bayesian statistics; introduction to R and WinBuGs 
programs; Markov Chain Monte Carlo; Bayesian linear modeling; Bayesian model 
selection; Bayesian hierarchical modeling; Bayesian structural equation modeling; 
Bayesian item response modeling; emphasis on application of Bayesian model analysis 
in education research. 
 
2758682  สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 1    2(2-0-6) 
   หลักการและการประยุกต์ใช้สถิติวิเคราะห์ เน้นสถิติวิเคราะห์สำหรับตัวแปรตามตัว
เดียว ประกอบด้วย สถิติเชิงบรรยาย คะแนนมาตรฐานและการแจงแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ  
การแจกแจงของตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานและการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี ่ยด้วยสถิติทดสอบที และ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย และ 
การวิเคราะห์ด้วยสถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ เน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางสถิติเช่น 
เอกเซล เอสพีเอสเอส และอาร์ 
   Statistics for Data Analysis I  

STAT DAT ANAL I 
   Principle and application of statistical analysis focus on univariate 
statistical analysis including descriptive statistics and standard score; Normal probability 
distribution; Sampling distribution and standard error; Hypothesis testing and parameter 
estimation; Analysis of mean differences using t-test and analysis of variance (ANOVA) 
family; Correlation analysis; Regression analysis and nonparametric statistics analysis; 
Emphasis on the use of computer programs such as EXCEL, SPSS, and R. 
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2758686  เดต้าวิชวลไลเซชัน     2(1-2-5) 
   การออกแบบและสร้างสรรค์การนำเสนอข้อมูลทางการศึกษาด้วยภาพ แผนภาพ 
แผนภูมิ และกราฟที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทข้อมูล ประโยชน์และหลักการใช้กระบวนการแปลง
ข้อมูลให้เป็นภาพรูปแบบต่าง ๆ ในการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ การแปรสภาพข้อมูล เทคนิคการนำเสนอข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา การออกแบบ
และคัดเลือกสารสนเทศเพื่อใช้สร้างแดชบอร์ด การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อนำเสนอสารสนเทศด้วย
โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

   Data Visualization  
DAT VIS 

   Educational data presentation design and creation using picture, chart and 
graph according to data context; advantages and principle of data visualizations for the 
presentation of data and information that are derived from statistical analysis; data 
transformation; cross-sectional and longitudinal data presentation technique; information 
design and selection for dashboard; infographic design for information presentation using basic 
information analysis programs. 
 
2758688  หลักการเรียนรู้ของเคร่ืองและการประยุกต์ใช้  2(1-2-5) 
   มโนทัศน์และหลักของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง ประเภทของการเรียนรู้ของ
เครื่อง ประกอบด้วย เทคนิคสำหรับจำแนกประเภทข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก 
แรนดอมฟอร์เรสท์ ต้นไม้ตัดสินใจ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน เค-เนียร์เรสท์เนเบอร์ และ เนอีฟเบย์ 
เทคนิคสำหรับทำนายแนวโน้ม เช่น การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ
นาม การวิเคราะห์ความถดถอยแบบลาสโซ่ การตัดสินใจแบบมาร์คอฟ และการทำนายแบบมอนติคาร์
โล เทคนิคสำหรับจัดกลุ่มข้อมูล เช่น เค-มีน เค-เนียร์เรสท์เนเบอร์ การเรียนรู้ด้วยกฎของความสัมพันธ์ 
และดีบีสแกน เทคนิคสำหรับลดจำนวนมิติของข้อมูล เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การแยกค่า
แบบเดี่ยว และเทคนิคที-เอสเอ็นอี เทคนิคโครงข่ายใยประสาท เช่น โครงข่ายใยประสาทแบบคอนโวลู
ชัน โครงข่ายใยประสาทแบบวนซ้ำ โครงข่ายใยประสาทแบบแอลเอสทีเอ็ม และโครงข่ายใยประสาท
แบบเกทรีเคอเรนยูนิต และเทคนิคเอ็นเซ็มเบิล การตรวจสอบความเหมาะสมและการปรับปรุงโมเดล 
การประมวลผลบนระบบคลาวด์ เน้นการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับการวิจัยทางการศึกษาและ
จิตวิทยาการศึกษา 
 

*รายวิชาเปิดใหม่ 



36 

   Machine Learning Principles and Application  
MACH LRN PRIN APP 

   Concepts and principles of machine learning algorithm; types of 
machine learning including classification techniques such as logistic regression analysis, 
random forest, decision tree, support vector machine, K-nearest neighbor, and naïve 
Bayes; prediction techniques such as regression analysis, multivariate regression analysis, 
Lasso regression, Makov decision process, and Monte-Carlo prediction; clustering 
techniques such as K-means, K-nearest neighbor, association rules, and DBSCAN; 
dimension reduction techniques such as principle components analysis, single value 
decomposition, and T-SNE; neural network techniques such as convolutional neural 
network, recursive neural network, long short-term memory (LSTM) neural network, 
gated recurrent unit, and ensemble technique; model optimization assessment and 
improvement; cloud computing; emphasis on practice and application in educational 
research and psychology. 
 
2759611* จิตวิทยาการเรียนรู ้     3(3-0-9) 
   ปัจจัยทางชีวภาพ จิตวิทยา สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ 
ประสาทวิทยาศาสตร์ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มจิตวิทยาการรู้คิด พฤติกรรม สังคมเชิงพุทธิปัญญา และ
มนุษยนิยม ทฤษฎีการสร้างความรู้ จิตวิทยาไซเบอร์ แนวโน้มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการเรยีนรู้
ในปัจจุบัน 
   Learning Psychology  

LRN PSY 
   Biological, Psychological, social and environmental factors affecting on 
human learning; neuroscience; learning theories in the fields of cognitive, behavioral, 
social cognitive and humanism psychology; constructivism; cyberpsychology; current 
trends of research in Psychology of learning. 
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2759612* การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา   3(3-0-9) 
   การใช้การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนใน
ยุคดิจิทัล จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนด้านการศึกษา อาชีพ อารมณ์และสังคม แนวปฏิบัติที ่ดีใน 
การจัดการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในภาวะวิกฤติ การสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์และความร่วมมือในบริบทของโรงเรียน หลักและแนวทางการออกแบบกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันการระรานทางไซเบอร์และภาวะซึมเศร้า การประยุกต์เทคโนโลยีในการให้บริการแนะแนว 
   Guidance and Counseling  

GUID COUN 
   Using guidance and counseling to help and develop learners in the 
digital era; Significances of developing learners in educational, career, and 
social/emotional domains; best practices in guidance and counseling; dealing with 
students in a crisis; creative communication and collaboration in school contexts; 
principles and guidelines for designing activities to protect cyberbullying and depression; 
digital transformation in guidance services. 
 
2759613* นวัตกรรมทางจิตวิทยาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  3(2-2-8) 
   การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาเพื ่อพัฒนานวัตกรรมทางจิตวิทยา
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน การแก้ไขและการพัฒนาผู้เรียนด้านการรู้คิด อารมณ์
ความรู ้สึก และพฤติกรรมการแสดงออก การเสริมต่อการเรียนรู ้อย่างร่วมมือรวมพลังผ่านการใช้
เครื่องมือดิจิทัล การสอนจิตวิทยาผ่านฟิล์มและวิดีทัศน์ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

Innovations in Educational Psychology for  
Learner Development  
INN EDU PSY 

   Applying Educational Psychology theories in order to develop 
innovations in Educational Psychology by using technologies for preventing, solving and 
developing learners in cognitive, affective, and behavioral aspects; collaborative 
scaffolding through the use of digital tools; teaching psychology through films and video; 
learning through evidence-based practice. 
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2759614* การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว 1(0-2-2) 
   การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวในโรงเรียนหรือองค์กร  
การวิเคราะห์บุคคลเพื่อนำไปสู่การรู้จักและเข้าใจ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและ
บริการแนะแนว ภายใต้การนิเทศ 

Practicum in Educational Psychology  
and Guidance  
PRAC ED PSY  

   Practicum in educational psychology and guidance in schools or 
organizations; analyzing a person in order to know and understand, organizing learning 
process and setting guidance activities and services under the supervision. 
 
2759621* สมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัล    2(2-0-6) 
   สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนในยุคดิจิทัล กระบวนการศึกษาสมรรถนะในบริบทที่
เกี่ยวข้อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งความรู้ ทักษะและคุณลักษณะตามแนวคิดทางจิตวิทยา
การศึกษา เพ่ือการดำเนินชีวิตในโลกยุคดิจิทัล 
   Learner Competencies in Digital Era  

LRN COMP  
   Core competencies of learners in digital era; competency studying 
processes in related context; development of learner’s competencies, knowledge, skills 
and attributes based on educational psychological concepts in order to living in digital 
world. 
 
2759622* การศึกษารายกรณี      2(1-2-5) 
   การออกแบบการวิจัยการศึกษารายกรณี ขั้นตอนการดำเนินการศึกษารายกรณี วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวินิจฉัยปัญหา การช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และการติดตามผล การประชุม
ปรึกษารายกรณี การเขียนรายงานการศึกษารายกรณี การเผยแพร่งานวิจัยการศึกษารายกรณี 
   Case study  

CASE STUDY 
   Case study research designs; procedures for conducting a case study; 
collecting data; diagnosing problems; supporting, developing and following-up; making 
a case conference; reporting findings; disseminating case study research. 
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2759623* จิตวิทยาเชิงบวกสำหรับการพัฒนาผู้เรียน   2(1-2-5) 
  มโนทัศน์ของความสุขและการมีชีวิตที่ดี สภาพทางจิตที่ไหลลื่น การมีสติ การมีกรอบ
ความคิดแบบเติบโต วินัยเชิงบวกในช้ันเรียน เทคนิคและการฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความสุขในการเรียนรู้ 

Positive Psychology for Learner Development  
POS PSY 

  Concepts of happiness and well-being; mental states of flow and 
mindfulness; growth mindset; positive discipline in the classroom; techniques and 
exercises for enhancing happiness in learning. 

 
2760601* การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม    3(2-2-8) 
   การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎี หลักการ ประเด็นและแนวโน้มในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมบริบทข้ามวัฒนธรรม การวิเคราะห์แนวทางการคัดกรองเบื้องต้นทางการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การจัดบริการสนับสนุนและเทคโนโลยีสิ่ง
อำนวยความสะดวกในบริบทการศึกษาแบบเรียนรวม การวางแผนการเปลี่ยนผ่านสู่การมีงานทำและ
การทำงานร่วมกันกับครอบครัวและนักวิชาชีพ 
   Inclusive Education  

INCL ED 
   Analysis and comparison of theories, principles, issues, and trends in 
inclusive education across cultures; analysis of educational screening and instructional 
approaches; positive classroom management; provision of support services and assistive 
technology in inclusive education context; vocational transition plan and collaborations 
among family and professionals. 
 
2760602* การออกแบบและการจัดการเรียนการสอน 

สำหรบัความต้องการทางการศึกษาที่หลากหลาย  3(2-2-8) 
   หลักการออกแบบการจัดการเรียนการสอนหลายระดับ (Multi-Tiered System of 
Support) ให้สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษาที่หลากหลาย กระบวนการวางแผนคัดกรอง 
รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงหรือความต้องการพิเศษทางการศึกษา การสังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบนวัตกรรมการช่วยเหลือทางการเรียนและเทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก  
การนำวิธีการช่วยเหลือไปใช้จริงและการกำกับความถูกต้องของการนำไปใช้ 
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Instructional Design and Delivery for Diverse  
Educational Needs  
INST DSGN DELI DEN 

   Principles related to Multi-Tier System of Support for diverse 
educational special needs; procedural planning for screening, data collection for 
evaluating risks or special educational needs; synthesis of research related to innovative 
design of instructional innovation and assistive technology; bringing interventions to 
practice and fidelity of implementation. 
 
2760603* การจัดการช่วยเหลือเชิงบวกด้านพฤติกรรม  3(2-2-8) 
   การวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการจัดการช่วยเหลือเช ิงบวกด้านพฤติกรรม  
การวิเคราะห์ เลือก และใช้การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดช่วยเหลือด้านพฤติกรรม  
การประเมินหน้าที่ของพฤติกรรมและวางแผนการช่วยเหลือ การออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ การนำวิธีการช่วยเหลือ
ด้านพฤติกรรมไปใช้จริงและการกำกับความถูกต้องของการนำไปใช้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดการช่วยเหลือด้านพฤติกรรม 
   Positive Behavioral Intervention Support  

POS BEH INTV SUP 
   Analysis and comparison of theories and principles in positive behavior 
support; analyzing, selecting, and implementing research-based practices in behavior 
support; Functional Behavior Analysis and behavior support plan; designing of data 
collection and monitoring of student progress using data-based decision making; bringing 
behavior support intervention to practice and fidelity of implementation; application of 
technology in behavior intervention support. 
 
2760604* การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษาพิเศษ  1(0-2-2) 
   การฝึกปฏิบัติการวางแผนและคัดกรองเบื้องต้นทางการศึกษา การจัดการเรียน 
การสอนและบริการทางการศึกษาพิเศษ และการทำงานร่วมกับผู้ปกครองและนักวิชาชีพในสถานศึกษา 
หน่วยงาน และชุมชนที่มีรูปแบบการจัดบริการทางการศึกษาที่แตกต่างหลากหลาย 
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   Professional Practice in Special Education  
PROF PRAC SP ED 

   Field practices in educational screening and delivering instruction and 
providing special education services; working in collaboration with parents and 
professionals in schools, related organizations, and community in diverse educational 
approaches. 
 
2760631* นวัตกรรมการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล     3(2-2-8) 
   ทฤษฎีและหลักการออกแบบการเรียนรู ้ที ่เป็นสากล การวิเคราะห์ลักษณะและ 
ความต้องการของผู ้เร ียน การประยุกต์หลักการออกแบบการเรียนรู ้ที ่เป็นสากล การวิเคราะห์ 
ความสอดคล้องของการออกแบบการเรียนการสอนตามหลักยูดีแอลกับมาตรฐานการเรียนรู ้ตาม
หลักสูตรแกนกลาง การใช้เทคโนโลยีร่วมกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลเพ่ือสร้างนวัตกรรม  

   Universal Design for Learning Innovations  
UDL INN 

   Theories and principles of Universal Design for Learning (UDL); analysis 
of characteristics and special needs of learners; application of UDL; analysis of the 
relevance of designing instruction based on UDL and mainstream learning curriculum; 
Integrating the use of technology with UDL to create innovation. 
 
2760632* นวัตกรรมการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษสำหรับ 3(2-2-8) 
   ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยง    
   การจัดระบบการคัดกรองผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้และพฤติกรรมใน
บริบทการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการในการช่วยเหลือทาง
การศึกษาที่มีงานวิจัยเป็นฐานในปัจจุบัน การวางแผนและออกแบบการช่วยเหลือแบบกลุ่มในด้าน 
การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และพฤติกรรม การประเมินผลและติดตามความก้าวหน้า 
การช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อจัดความช่วยเหลือทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับการตอบสนองของผู้เรียน   
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Special Education Innovation for Students at Risk 
SP ED INN STUD RSK 

   Organizing system of screening for students at risk of behavior and 
learning difficulties in the context of inclusive education; application of theories and 
principles in current research-based educational innovation; planning and designing 
group intervention in reading, writing, calculating, and behavior; systematically evaluating 
and progress monitoring of intervention supports; making decision using data-based to 
provide educational intervention based on students’ response. 
 
2760633* นวัตกรรมการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคล 3(2-2-8) 
   สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ    
   การประเมินความต้องการพิเศษเพื ่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การวิเคราะห์และวางแผนการช่วยเหลือความต้องการพิเศษด้านการอ่าน 
การเขียนและการคิดคำนวณ การวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ การส่งเสริมทักษะทางอารมณ์สังคมและ
ทักษะการสื่อสาร การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยในการช่วยเหลือเฉพาะบุคคล การบริหาร
ภาวะฉุกเฉิน การทำงานร่วมกับครอบครัว และ นักวิชาชีพ  

Special Education Innovation for Students with Special Needs 
SP ED INN STUD SP 

   Special needs evaluation to provide individual education program; early 
intervention; analysis and planning for special needs in reading, writing, and calculating; 
applied behavior analysis; promoting social emotional and communication skills; 
evaluation of risk and safety in providing individual intervention and management of 
emergency situations; working in collaboration with family and professionals. 
 
2760634* การเสริมพลังวิชาชีพครูในการเรียนรวม   3(2-2-8) 
   การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ
ครูในบริบทการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในยุคดิจิทัล การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าและทัศนคติเชิง
บวกของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ภาวะผู้นำและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทโรงเรียน การนำวิทยาการการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและบริการทางการศึกษาพิเศษเพื่อการเสริมพลังวิชาชีพครู การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ใช้ใน
การเสริมพลังวิชาชีพครูในการเรียนรวม 
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Professional Empowerment in Inclusive Education  
PROF EMP INCL ED 

   Analysis of research in designing and developing teacher professional 
skills in the context of inclusive education in the digital age; empowering and promoting 
positive attitudes of staff in schools towards inclusive education; leadership and change 
management in school context; brining implementation science to teaching and learning 
and special education service provision to promote teacher profession; integrating 
technology to promote empowerment for teacher profession in the context of inclusive 
education. 
 
2760635* การเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่การทำงานและชุมชน 3(2-2-8) 
   การสังเคราะห์ทฤษฎี หลักการ ประเด็นและแนวโน้มในการมีงานทำของผู้ที ่มี 
ความต้องการพิเศษในบริบทข้ามวัฒนธรรม การพัฒนาแนวทางการจัดบริการในช่วยเปลี่ยนผ่านเพ่ือ
เตรียมความพร้อมผู ้เรียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสู ่การทำงานและการมีส่วนร่วมในชุมชน  
การเสริมสร้างทักษะการปรับตัวในการทำงานและการดำรงชีวิตอิสระ 

Transitions from School to Work and Community  
TRANS SCH WRK COMM 

   Synthesis of theories, principles, issues and trends in vocation of 
individuals with special needs in the context of diverse cultural backgrounds; 
development of guidelines for transition services to prepare individuals with special 
needs for vocation and community engagement; promoting skills in work adaptation and 
independent living. 
 
2760636* การทำงานร่วมกันในการจัดการเรียนรวม   3(2-2-8) 
   การวิเคราะห์ความต้องการการช่วยเหลือของครอบครัวและชุมชน การประยุกต์
หลักการและรูปแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การสร้าง
ความตระหนักและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันในบริบทการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม การพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานกับเพ่ือนร่วมงาน 

 
 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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   Collaborative Practices in Inclusive Education 
COLL PRAC INCL ED 

   Analysis of needs for supports of the family and community; application 
of principles and approaches to teamwork to provide supports for learners with special 
needs; enhancing awareness and respect of diverse cultural backgrounds to collaborate 
in the context of inclusive education; development of communication skills, and 
collaborative skills for working with colleagues. 

 
9. อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา
สถาบัน ปีที่สำเร็จ

1 รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ* 
 

กศ.ด.
ศษ.ม. 
ศษ.บ.

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มศว.
ม.เชียงใหม่ 
ม.เชียงใหม่

2538
2530 
2528

2 รศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์* Research 
Fellow 
ค.ด. 
ค.บ. 

 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
มัธยมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 

Pusan National 
University 
จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

2553
 

2547 
2542 

3 ผศ.ดร.ชนิศา  ตันติเฉลิม* 
 

Ph.D.  
M.A 

 
อ.บ. 

Special Education
International Studies, Special 
Education 
ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)

U. of Oregon
U. of Oregon 

 
จุฬาฯ

2552
2546 

 
2542

4 ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ* 
 

Ph.D.
ค.ม. 
ค.บ. 

Educational Psychology
จิตวิทยาการศึกษา 
การสอนวิชาเฉพาะ-สุขศึกษา  
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

U. of Sydney
จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

2552
2542 
2540 

5 อ.ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ* 
 

Ph.D.
 

ค.ม. 
ค.บ.

Ed. Psychology (Quantitative Methods 
in Education) 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
มัธยมศึกษา (เกียรตินิยม)

U. of Minnesota
 

จุฬาฯ 
จุฬาฯ

2557
 

2548 
2546

6 อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร* ค.ด. 
สต.ม. 
วท.บ.

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
สถิติ 
คณิตศาสตร์

จุฬา ฯ 
จุฬา ฯ 
จุฬา ฯ

2555 
2550 
2547

7 ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี 
 

Ph.D. 
Dip in Ed. 

ค.ม. 
ค.บ. 
วท.บ.

Measurement & Evaluation 
Physics & Mathematics 
วิจัยการศึกษา 
การสอนวิทยาศาสตร์และณิตศาสตร์ 
สุขาภิบาล

UCLA 
Institute of Ed. 

จุฬาฯ 
จุฬาฯ 
มหิดล

2535 
2527 
2521 
2519 
2519
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ลำดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่สำเร็จ

8 ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 
 

Ph.D. 
M.A. 
ค.ม. 
กศ.บ.

Ed. Research and Evaluation 
Ed. Research and Evaluation 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
มัธยมศึกษา (เกียรตินิยม)

Ohio State U. 
Ohio State U.   

จุฬาฯ 
มศว.

2530 
2529 
2523 
2521

9 รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง 
 

ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ.

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
วิจัยการศึกษา 
มัธยมศึกษา (เกียรตินิยม) 

จุฬาฯ 
จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

2545 
2540 
2538 

10 รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ.

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
วิจัยการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาฯ 
จุฬาฯ 
มศว.

2541 
2536 
2533

11 รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
 

Research 
Associate 
Fellow 
ค.ด. 
ค.บ. 

 
 
 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
มัธยมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญ
ทอง)

U. of Minnesota 
 
 

จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

2541 
 
 

2538 
2534 

12 รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์ 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

กศ.บ.

Applied Statistics  
 
สถิติประยุกต์ 
 
คณิตศาสตร์

U. Of Georgia, U.S.A  
 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

มศว.

2538 
 

2525 
 

2523
13 ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ 

3100202277619 
ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ.  

จิตวิทยา 
จิตวิทยาการปรึกษา 
มัธยมศึกษา (จิตวิทยาการปรึกษาและ 
แนะแนว และภาษาไทย) (เกียรตินิยม)

จุฬาฯ 
จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

2554 
2540 
2535 

14 ผศ.ดร.วีรพล  แสงปัญญา 
3440400376513 

ค.ด.  
กศ.ม.  
กศ.บ.

จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา 
การประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)

จุฬาฯ 
ม.มหาสารคาม 

มศว.(มหาสารคาม)

2547 
2540 
2536

15 อ.ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 
1100500149213 

ค.ด. 
ค.ม. 
ศษ.บ.

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
การสอนวิทยาศาสตร์

จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

ม.เกษตรศาสตร์

2558 
2554 
2552

16 อ.ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์ 
1100900376250 

ศศ.ด. 
ร.บ. 

จิตวิทยา 
รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

2562 
2552 

17 อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล 
1709900007494 

ค.ด. 
วท.ม. 

 
บธ.บ. 
วท.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 
การจัดการทั่วไป 
สถิติประยุกต์ 

จุฬา ฯ 
ม.พระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 
มสธ. 

ม.พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ

2559 
2553 

 
2550 
2549 

 
 
 
 
 

     



46 

ลำดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่สำเร็จ

18 อ.ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ 
3101600625430 

Ph.D. 
M.Ed 

M.Sped 
ค.บ.  

Education 
Educational Studies 
Special Education 
มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์) 
(เกียรตินิยม)

U. of Newcastle 
U. of Newcastle 
U. of Newcastle 

จุฬาฯ 

2557 
2552 
2551 
2547 

19 อ.ดร.สุรศักด์ิ เก้าเอ้ียน 
3101500816853 

ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
วิจัยการศึกษา 
มัธยมศกึษา (วิทยาศาสตร์- 
คอมพิวเตอร์) (เกียรตินิยม)

จุฬาฯ 
จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

2558 
2552 
2547 

* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
8. ผู้ทีส่ามารถติดต่อประสานงานได้ 
 
เลขานุการหลกัสูตรฯ อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ เก้าเอ้ียน 

E-mail: surasak.stat.edu.cu@gmail.com 
ธุรการภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คุณอุทุมพร ชาติเผือก 

E-mail: utumporn.c@chula.ac.th 
คุณวรนุช มงคลบุตร์ 
E-mail: voranuch.m@chula.ac.th 
โทร. 02-218-2565-97 ต่อ 7200 

อาจารย์ผู้ประสานงานกลุ่ม 
กลุ่มวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 

E-mail: kanit.s@chula.ac.th 
กลุ่มการวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล 

E-mail: nhabhat.c@chula.ac.th 
กลุ่มสถิติและวิทยาการข้อมูล อาจารย์ ดร.ประภาศิริ รัชชประภาพรกุล 

E-mail: prapasiri.r@chula.ac.th 
กลุ่มจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์ 

E-mail: chanakida.t@chula.ac.th 
กลุ่มการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม อาจารย์ ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ 

E-mail: watinee.o@chula.ac.th 
 


