
ประมวลการสอน 
1. คณะศึกษาศาสตร  ภาควิชา    การศึกษา 
2. รหัส 153635 ช่ือวิชา   วิจยัสถาบัน 
 จํานวน  2  หนวยกิต (Institutional   Research) 
3. ขอบเขตเนื้อหาวิชา (Course Description) 
 ปรัชญาการวิจยัสถาบัน  โครงสรางและประสบการณของระบบวิจยัสถาบันในระดับโรงเรียน  และ
สถาบันอุดมศึกษา  การออกแบบฐานขอมลูและการจัดการ  การออกแบบการวิจยัและสถิติเพื่อการตัดสินใจเชิง
นโยบายและการพัฒนา  การนําเสนอรายงาน  องคกรการวิจัยสถานบนัเพื่อสงเสริมการพัฒนาองคความรูการ
ขยายเครือขาย  และการพัฒนาแหลงการเรยีนรูวิชาชพี 
4. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหนิสิตระดับดุษฎีบณัฑติสามารถนําความรูวิจยัสถาบันไปใชพัฒนาสถาบัน  จึงมีวัตถุประสงค
เฉพาะ ดังนี ้

1. วิเคราะหปรัชญาแนวคดิการวิจัยสถาบันทัง้ในและตางประเทศ  และคณุคาดานการพัฒนาความเปนเลิศ
ทางปญญา  

2. ศึกษาตวัอยางการพัฒนาองคกรวิจยัสถาบัน และ ความกาวหนาของศาสตรแขนงนี ้
5. หัวขอวิชา (Course Outline) 
 1.  ปรัชญาการวิจัยสถาบัน 
 2.  โครงสรางและประสบการณของระบบวิจัยสถาบันในระดับโรงเรยีน  และสถาบันอุดมศึกษา 
 3.  การออกแบบการวิจยัสถาบันในระบบการประกันคณุภาพ 
 4.  การออกแบบและการบริหารฐานขอมลูสถาบัน 
 5.  การออกแบบการวิจยั  และการใชสถิติเพื่อสนองการตัดสินใจเชิงนโยบายและพฒันาสถาบัน 
 6.  การนําเสนอรายงาน 
 7.  องคกรการวิจัยสถาบัน 
6.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย อภปิราย ศึกษากรณีจากการคนควาและนําเสนอเปนบทความ 
2.  ศกึษากรณวีิจัยสถาบันในประเทศ  และนําเสนอแนวโนมของการพัฒนาศาสตรดานนี ้

7. อุปกรณสื่อการสอน 
  เครื่องฉายขามศีรษะ  แผนใส  เอกสารประกอบคําบรรยาย 
  เอกสารการศึกษาตนเองของสถานศึกษา รายงานการประเมินสถานศึกษา 
  ตัวอยางงานวจิัยรูปแบบตาง ๆ และรายงานการประเมนิสถานศึกษา 
  แหลงขอมูลความรูจาก Internet 
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8. การวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 
  ประเมินคุณภาพงานที่มอบหมาย   2  รายการ  และบุคลิกภาพความเปนนักวจิัย ดังนี ้
 1.  บทความสังเคราะหการวจิัยสถาบันทั้งในและตางประเทศ  (40%) 
 2.  รายงานการศึกษากรณีวิจยัสถาบัน  (40%) 
 3.  พฤติกรรมการเสริมสรางการเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน    (20%) 
เกณฑการใหระดับคะแนน 
  คุณภาพดีเยีย่ม  A 
  คุณภาพดีมาก  B+ 
  ผลงานไมสมบูรณ  I ใหโอกาสแกไข  2 สัปดาหแลวประเมินใหมให A,B+,F 
9. เอกสาร และแหลงเรียนรู 

1.  สมาคมวิจยัสังคมศาสตรแหงประเทศไทย  2546  วิจยัสถาบัน 
2.  Research in Higher Education - by Association for Institutional Research  
     IASLC Textbook of Prevention and Detection of ... - by Fred R. Hirsch - 396 pages 
    Junior College Journal - by American Association of Junior Colleges, ... 
3.  Institutional Effectiveness (New Directions for Institutional Research, n. 108), pp. ... Suggested    
     Reading from the Textbook:. •. Schuh, J. H., and Upcraft, ... 
4.  Institutional Research Planning and Effectiveness| University of ... 

           Text: Small | Medium | Large. Institutional Research Planning & Effectiveness ... Fact  
           Book - Table of Contents. Introduction; All Students; Students by ... 
ตัวอยางแหลงความรูใน website 

1. http://www.airweb.org/ The Association for Institutional Research (AIR) 
provides a central point of communication for Institutional Researchers and 
higher education professionals ... 

2. The Southern Association for Institutional Research (SAIR) is dedicated to the 
advancement of research leading to improved understanding, planning, ... 
www.sair.org/  

3. The Office of Institutional Planning and Research is responsible for providing the university 
management with information that supports institutional ... 
www.ir.ufl.edu/ 

4. The Association for Institutional Research (AIR) provides a central point of communication 
for Institutional Researchers and higher education professionals ... 
www.airweb.org/ 

5. The website for New Directions for Institutional Research. 
www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/86010818 

 
9. การใหโอกาสนอกเวลาแกนิสิตเขาพบ และใหคําแนะนําในดานการเรียน 
  วันพฤหัสบดี – ศุกร  เวลา 10.00 น.  โทรศัพท 02579-0113 ตอ 1822 หรือ 1801 
  e-mail : fedupns@ku.ac.th 
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10. ปฏิทิน  วันจนัทร  เวลา  10.00 – 12.00 น  หอง ED3-303 
สัปดาหที ่ กิจกรรม – เนื้อหา ผลงานที่คาดหวัง 

1 ปฐมนิเทศ  วางแผนวิธีการศกึษาตามลักษณะ
งานรวมกนั 

แผนการศึกษา  และกําหนดการสงงานของ
รายบุคคล 

2 บรรยายนําเรื่อง Overview : General concepts 
and practical strategies for the implementation 
or continued  development of effective IR at 
higher education institutes. 

เสนอแหลงเรยีนรูตางๆ   

3-6 นิสิตนําเสนอบทความ  และอภิปราย 
: roles of IR in the higher education 
environment , critical issues for IR . 
identifying resources, peer group studies, 
developing fact books, effective environment 
management, assessment, and evaluation   

บทความเกีย่วกับการวจิัยสถาบันที่ประมวล
ความรูจากการคนควาทั้งในและตางประเทศ  
พรอมทั้งเสนอการขยายความรูในรูปแบบของ
การตอยอดจาการคนควา 

7-8 เยี่ยมชมสถาบนัที่มีการพัฒนาวิจยัสถาบัน นิสิตแลกเปลี่ยนความรูกับนกัวิชาการอืน่ๆ 
9-14 นําเสนอรายงานศึกษากรณวีจิัยสถาบัน  โครงการวิจัยที่มีคุณภาพในเชิงแนวคิด  วธีิ

วิทยาการวิจยั  และคุณคาเพื่อพัฒนาสถาบัน 
15 ประมวลการเรียนรู ประเมินศักยภาพของตน 

ผูจัดทํา 
รศ.ดร.ภาวณิี  ศรีสุขวัฒนานนัท 

26 พฤษภาคม 2550 


