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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจะได้รับปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด 

ประเมิน และวิจัยการศึกษา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2559 
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ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  
2 กุมภาพันธ์ 2560  
  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2561 
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 กล่าวเฉพาะกรณีหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัย
การศึกษา มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทํางานและดําเนินชีวิตท่ามกลางความสลับซับซ้อน รวมท้ังความรู้มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21 ดังจะเห็นได้จากความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น
อย่างก้าวกระโดดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผู้ใช้บัณฑิต ดังน้ัน หลักสูตรอุดมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับเป้าหมายการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะพึงประสงค์ 
และทักษะอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่น้ี โดยเฉพาะการตระหนักรู้ถึงจุดแข็งและจุดจํากัด
ด้านการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนอย่างต่อเน่ือง (Learning how to learn) จึงมีทั้งพลังแห่ง
ความดีงามพร้อมทั้งพลังปัญญาเพ่ือให้สามารถปรับวิถีชีวิตดิจิทัล (Digital life) ในความขัดแย้งทางค่านิยม
และปฏิบัติตนตามศีลธรรมท้ังในเรื่องส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในความ
รับผิดชอบส่วนตัวและให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมงานเมื่อต้องเผชิญกับปัญหานานัปการ ภายใต้บริบท
แวดล้อมอันหลากหลายและซับซ้อนทางปรัชญาความเช่ือ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่เกิดขึ้นใน
กระแสแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและมีแนวโน้มจําเป็นต้องพ่ึงพาในการทํางานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ ได้อย่างตระหนักรู้อย่างเท่าทัน      
 เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ของการทํางานและดําเนินชีวิต รวมทั้งความรู้ในโลกยุคดิจิทัลที่
เปลี่ยนแปลงเร็วดังระบุข้างต้น หน่วยงานจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบหลักสูตรด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Student learning outcomes) ให้แตกต่างไปจากจุดเน้นเดิมที่
เคยเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 นอกเหนือไปจากการปรับสาระรายวิชาให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่มุ่งเน้น
ความเช่ียวชาญอันลุ่มลึกเฉพาะด้านทาง “แนวด่ิง” ผสมผสานกับองค์ความรู้ต่อยอดใหม่ทาง “แนวข้าง” 
ระหว่างสาระวิชาที่มีแก่นความรู้หลักเก่ียวพันกัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการจําเป็นของผู้เรียนรูปแบบ
ใหม่ในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) แห่งโลกศตวรรษที่ 21 

 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การจัดการการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้อันเป็น “หัวใจ” สําคัญของการพัฒนาบุคคล 

ผู้เป็นประชาชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ประเทศและ
โลก (Good citizenship) จําเป็นต้องอาศัยเงินงบประมาณ เวลา รวมทั้งพลังปัญญาและความร่วมมือร่วม
ใจของบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจากหลายภาคส่วนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง การปรับเปลี่ยน
แนวคิดและแนวทางการจัดการการศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ (New 
paradigm) ที่สะท้อนถึงสมรรถนะจําเป็นในโลก “ไร้พรมแดนความรู้ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว” แห่งศตวรรษที่ 21 
ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital and communication technologies) 
ทําให้วิถีการดําเนินชีวิต การทํางาน รวมท้ังการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงจากในอดีตเป็น
อย่างมากตามไปด้วย กล่าวถึงเฉพาะด้านการเรียนรู้ พบว่า มนุษย์ในฐานะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long 
learners) จําเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation skills) เพ่ือให้สามารถ
ปรับเพ่ิมขนาดการเรียนรู้รวดเร็วขึ้น (Scalable learning) สําหรับพร้อมเผชิญกับปัญหาภายใต้สถานการณ์
อันสลับซับซ้อนและยากต่อการแก้ไขได้ด้วยแนวทางแบบด้ังเดิมท่ามกลางพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม
ของไทยและโลกยุคดิจิทัลที่มีอิทธิพลทางตรงและอ้อมต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกชั้นเรียน ดังน้ัน การ
เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning how to learn) จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง สําหรับใช้สืบเสาะหา
หรือสร้างความรู้ รวมท้ังพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการอย่างใหม่สําหรับใช้เปลี่ยนแปลงตนเอง สังคม 
ประเทศและโลกไปสู่สภาพที่ ดีขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ใช้ทักษะท่ีเรียกโดยย่อว่า “4Cs” ได้แก่ ความคิด
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สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
(Critical thinking and problem solving) และการสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and 
Collaboration) (Partnership for 21st Century Skills, 2003)    

 ด้วยสภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 จึงทําให้แนวคิดและหลักการพ้ืนฐาน รวมทั้งวิธีการเก่ียวกับ
วัด การประเมินและการวิจัยการศึกษาแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างมาก เช่น (1) ปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
วิธีการวัดประเมินจากเดิมที่ เน้นดําเนินการภายใต้เง่ือนไขมาตรฐานแบบเดียวกัน (Standardized 
conditions) มาเป็นแบบผันแปรได้(Variable conditions) ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับ “โลกแห่งความเป็น
จริง” (Real world situation) ที่เคลื่อนไหวไม่หยุดน่ิง ซับซ้อนไม่ตรงไปตรงมา และคลุมเครือไม่เป็นปรนัย
อย่างชัดเจนในทุกมิติ (2) การปรับเปลี่ยนจากการมุ่งนําเสนอผลการวัดประเมินแบบจัดเรียงอันดับเป็น
รายบุคคลเพ่ือค้นหา “คนเก่งที่สุด” มาเป็นการรายงานความร่วมมือของผู้เรียนในทีมงาน (Team results) 
เน่ืองจากความสําเร็จในการทํางานและดําเนินชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลจําเป็นต้องอาศัยทักษะการทํางานเป็น
ทีมและการมีภาวะผู้นํากลุ่ม (Group or collective leadership) และ (3) ปรับเปลี่ยนจากการแยกส่วนมา
เป็นบูรณาการผสานอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นการวัด การประเมิน และการวิจัยเพ่ือปรับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและเปลี่ยนการสอนของของอาจารย์ผู้สอน (Assessment and research for learning 
development)   
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษาทุกระดับให้มี

คุณภาพได้มาตรฐานสูง กอปรกับมีการเปล่ียนแปลงทางด้านบริบทของการศึกษา การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลที่เก่ียวข้อง
กับศาสตร์และศิลป์ในการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีผลการ
เรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework-
TQF: HEd)  (ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) รวมทั้งแนวโน้ม
ความต้องการจําเป็นของผู้ใช้บัณฑิตทางการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องมีความรู้และทักษะทางปัญญาทั้งแบบ
กว้างและลึก เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาและองค์การท่ีปฏิบัติงานได้ในหลายภารกิจ เพราะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคราชการ หรือบุคลากรในภาคเอกชนมีจํานวนจํากัด ดังน้ัน 
การจัดการการศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่จําเป็นต้องบูรณาการศาสตร์ทางด้านการวัด การประเมิน 
และการวิจัยการศึกษา เพ่ือให้นิสิตบัณฑิตศึกษาระดับมหาบัณฑิตมองเห็นภาพรวมด้วยการเช่ือมผสาน
ความรู้แนวข้างระหว่าง 3 ศาสตร์ที่ระบุน้ี รวมทั้งเข้าใจภาพเฉพาะเจาะลึกจากความรู้แนวด่ิงในศาสตร์ที่
สนใจและมุ่งเน้นศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดขึ้นกับนิสิตระดับ
มหาบัณฑิตน้ีต่างมุ่งสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ฐานคติเชิงปรัชญาที่รองรับการใช้เทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ สําหรับแสวงหาหรือสรรค์สร้างความรู้ความจริงโดยใช้การวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อ่ืนๆ ของมนุษย์และองค์การ ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของการพัฒนาให้เจริญงอกงามขึ้นเป็นมนุษย์และ
องค์การที่มีคุณค่าและมูลค่าจนถึงระดับสูงสุดตามศักยภาพที่มีอยู่ และสามารถตอบสนองความต้องการอัน
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หลากหลายของผู้เรียนได้ ดังน้ัน ปรัชญา สาระวิชาที่กําหนดในหลักสูตรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม
เจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายในการ
หล่อหลอมผู้เรียนที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาของไทยที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากลได้  

เพ่ือให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีเน้ือหาสาระก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มี
โครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรที่ยืดหยุ่น สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความ
เช่ียวชาญเฉพาะที่มีการผสานหรือเช่ือมโยงระหว่างสาขาวิชา  และสามารถตอบสนองความต้องการจําเป็น
ของบุคคลผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อได้มากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรจัดทําหลักสูตรปรับปรุงเป็นหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา โดยบูรณาการความรู้พ้ืนฐานที่เป็นแก่น
สาระจําเป็น (Fundamental or core courses) และความรู้มุ่งเน้นเฉพาะทาง (Concentration or major 
courses) สําหรับการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาโท  
 

      12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

จากภูมิหลังของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพมาเกือบเจ็ดทศวรรษอย่างต่อเน่ือง เป้าหมายในการสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้กับประเทศตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงต้องเน้นการรักษาเอกลักษณ์ทางด้านคุณภาพของผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม 
การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพที่เคยมีมา นอกเหนือไปจากพันธกิจเพ่ือตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงใน
อนาคต  รวมท้ังการให้ความสําคัญด้านจิตสํานึกต่อสาธารณะ การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นําทางวิชาการ 
กลยุทธ์ทางความคิด และการยกระดับคุณภาพไปสู่การแข่งขันในระดับสากลในอนาคต ตลอดจนการเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเรียนรู้รอบด้าน และเป็นต้นแบบในการประสาน สนับสนุนเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และวิทยาการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดนและเปลี่ยนแปลงเร็วในยุคดิจิทัล กอปร
กับคณะอาจารย์สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาน้ีมาเป็นเวลาเกินกว่าครึ่งศตวรรษ มีมหาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาและได้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับศาสตร์ทางด้านการวัด การประเมินและวิจัยการศึกษาอยู่ใน
หน่วยงานระดับกระทรวง กรม กองและสถานศึกษา รวมท้ังองค์การในภาคเอกชนต่างๆ จํานวนมาก ซึ่ง
พันธกิจด้านการผลิตมหาบัณฑิตในศาสตร์ทางการศึกษาด้านน้ี จึงเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒท่ีมีรากฐานมาจากการเป็นโรงเรียนการฝึกหัดครูช้ันสูงและการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา
นับต้ังแต่อดีต 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปิดสอนให้ 
  หมวดวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา  

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
13.3 การบริหารจัดการ 
 การบูรณาการการสอนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยใช้ความเช่ียวชาญจากบุคลากร

ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษาบนฐานความรู้ความคิด ทักษะการปฏิบัติ และคุณธรรม 
นําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์และองค์การอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 

     1.2 ความสําคัญ 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสูง  กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบริบทของการศึกษา การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เก่ียวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ในด้านการวัด การประเมิน และการวิจัย ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งน้ีเน่ืองจากสาขาวิชาดังกล่าว
เป็นสาขาวิชาประเภทวิธีวิทยา (Methodology) ที่มีฐานคติความเช่ือเชิงปรัชญาหรือกรอบคิดรากฐานท่ี
รองรับการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ (Methods) สําหรับแสวงหาหรือสรรค์สร้างความรู้ความจริง เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่ืน ๆ 
(KSAOs) ของมนุษย์และองค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของการพัฒนาให้เจริญงอกงามข้ึนเป็นมนุษย์ 
และองค์การในสังคมท่ีสมบูรณ์และย่ังยืนทั้งเชิงคุณค่าและมูลค่าจนถึงขีดสูงสุดตามศักยภาพท่ีมีอยู่ การ
ปฏิบัติงานทางการศึกษาทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน โดยเฉพาะในด้านการวัด การประเมินและการวิจัย
การศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงจําเป็นต้องมีบุคลากร
ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการผสานหรือเช่ือมโยงระหว่างศาสตร์ดังกล่าวเข้าด้วยกัน  

เพ่ือให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีเน้ือหาสาระก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรที่ยืดหยุ่น สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะที่มีการผสานหรือเช่ือมโยงระหว่างศาสตร์ทางด้านการวัด การประเมิน 
และการวิจัย และสามารถตอบสนองความต้องการจําเป็นของบุคคลผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อได้มาก
ย่ิงขึ้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีสาระเชิง
บูรณาการ คือ หลักสูตรการการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพ่ือเปิด
กว้างสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา โดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติจากการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ เพ่ือประยุกต์สู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์และ
องค์การตามศักยภาพที่มีอยู่ให้เจริญงอกงามข้ึนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค ์

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1) มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการแสวงหา ตรวจสอบ บริหารจัดการ และสรรค์
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยศาสตร์การวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา เพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

2) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การแก้ปัญหาและการ
พัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์และสมเหตุสมผล รวมทั้งมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวัด  
การประเมิน และการวิจัยการศึกษา ในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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3) มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพด้านการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา โดยตระหนัก
และปฎิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ทั้งที่มีต่อวิชาชีพและต่อ
องค์การ ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม 

4) มีทักษะทางสังคมและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
รวมทั้งสามารถกํากับตนเองและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ส่วนรวม และสังคม  

5) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวัด การประเมิน 
และการวิจัยการศึกษา รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ สกอ. 

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานมาจาก
หลักสูตรตามมาตรฐานสากลภายใต้
บริบทการเรียนรู้ของสังคมไทย 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานวิจัย 
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและตามความต้องการ
จําเป็นของสังคม  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และความต้องการจําเป็นของสังคม 

1. รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตร 
2. รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของ
บัณฑิต 
3. การประเมินจากบุคคลและหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

ประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์ 
มศว เพ่ือปรับปรุงสภาพห้องเรียน 
จัดหาสถานท่ีปฏิบัติการในภาคสนาม
ด้านการวัด การประเมิน และการ
วิจัยการศึกษา รวมท้ังสื่อการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม ประหยัด และทันสมัย 

ปรับปรุงห้องเรียนและจัดหาสถานท่ี
สําหรับฝึกปฏิบัติการด้านการวัด การ
ประเมิน และการวิจัยการศึกษา 
รวมท้ังจัดหาส่ือสําหรับส่งเสริมการ
เรียนรู้  

ห้องเรียน ห้องประชุม สถานท่ีหรือสนามฝึก
ปฏิบัติการ และส่ือการเรียนการสอนได้รับ
การปรับปรุงมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

พัฒนาอาจารย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านองค์ความรู้ใหม่
ด้านการวัด ประเมิน และวิจัย
การศึกษา และศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังการทําผลงานทาง
วิชาการและการเพ่ิมพูนประสบการณ์
ทางวิชาการให้หลากหลายและลุ่มลึก 

สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางวิชาการ (โดย
การศึกษาดูงาน เข้าร่วมฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา) ส่งเสริมให้อาจารย์
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/ประเมิน
จากแหล่งทุนอุดหนุนภายใน/นอก
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ความรู้
แนวคิด/ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ
และการตีพิมพ์ลงในวารสารทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ   

1. ปริมาณการศกึษา อบรม ประชุมสัมมนา 
ศึกษาต่อของอาจารย์ 
2. ปริมาณการบริการทางวิชาการ งานวิจัย 
และการทําผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ
ของอาจารย์ 

 
 

  



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 9 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1 ระบบ 

         ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์       

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

     2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคต้น       เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

      2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
ของระดับปริญญาตรี (ต้องสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในการรับสมัครสอบ) โดยไม่จํากัด
หลักสูตรและสาขาวิชา  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 ใช้วิธีอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
(1)  สอบคัดเลือก  
(2)  คัดเลือก  
(3)  รับโอนนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
(4)  รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือหรือโครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลัย 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา มีลักษณะเป็นหลักสูตรบูรณาการที่

เปิดกว้างสําหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยไม่จํากัดหลักสูตรและสาขาวิชา อาจทําให้นิสิตแรก
เข้าที่ไม่ได้จบในสาขาที่เก่ียวกับการศึกษาโดยตรง มีพ้ืนฐานทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
กรณีที่นิสิตไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาจะจัดให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่เป็น

พ้ืนฐานทางการศึกษา นอกเหนือจากที่โครงสร้างหลักสูตรกําหนด อย่างน้อย 3 หน่วยกิต       
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าเรียนในช่วง 5 ปี (2559 - 2563) ดังน้ี   

จํานวนนสิิต 
จํานวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ช้ันปีที่ 1 - 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2 - - 30 30 30 
รวม - 30 60 60 60 

คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - - 30 30 30 
หมายเหตุ  ในแต่ละปีการศึกษารับนิสิตในเวลาราชการ 5 คน นอกเวลาราชการ 25 คน ท้ังนี้ หากจํานวนนิสิตในประเภท

หนึ่งประเภทใดน้อยกว่าจํานวนท่ีกําหนด สามารถรับเพ่ิมนิสิตอีกประเภทหนึ่งจนครบเต็มจํานวนรวม 30 คน 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา  
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จํานวนรับ) 

- 1,800,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

รวมรายรับ - 1,800,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 
 

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัย

การศึกษา 120,000 บาท 

  
รายการ ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม 

(ต่อหัว)
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน    
 ค่าตอบแทนผู้สอน (27 หน่วยกิต x 1000 บาทต่อชั่วโมง x 15 คร้ังต่อภาค)  405,000  
 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (10,000 บาท x 2 ปี x 30 คน) 600,000  

 
กิจกรรมตามท่ีระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)  
(10,000 บาท x 2 ปี x 30 คน)        

600,000 
 

 → ค่าใช้จ่ายรวม 1,605,000  
  → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จา่ยรวม/จํานวนนิสิตข้ันตํ่า 30 คน) 53,500 53,500
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก   66,875
 งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันตํ่า 5%) 3,344  
 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันตํ่า 5%) 3,344  
  ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 6,688   
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  77,575
 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว) 10,700  
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 13,690 91,265
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3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาพื้นฐาน กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังน้ี 

 

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
FE 501 Philosophy of Education to Development 
 

พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 
FE 502 Research and Statistics in Education  
  

3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับ กําหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ดังน้ี 
 

วปจ 601 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวัด 3(3-0-6) 
MER 601 Measurement and Testing Theory 
 

วปจ 602 หลักการประเมิน 3(3-0-6) 
MER 602 Principles of Evaluation  
 

วปจ 603 การออกแบบวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  
MER 603 Educational Research Designs 
 

วปจ 604 สัมมนาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 604 Seminar in Educational Measurement, Evaluation, and Research 
 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก กําหนดให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต ดังน้ี 
 

กลุ่มวิชาที่เน้นการทดสอบและวัดผลการศึกษา 
 

วปจ 611 เทคนิคการพัฒนาและใช้เครื่องมือการวัดประเมิน  3(2-2-5) 
MER 611 Techniques of Development and Use of Assessment Tools  
 

วปจ 612 การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 3(2-2-5) 
MER 612 Cognitive Test Construction 
 

วปจ 613 การสร้างเครื่องมือวัดด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย 3(2-2-5) 
MER 613 Affective and Psychomotor Test Construction 

 

วปจ 614 การสร้างมาตรวัดเจตคติและบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
MER 614 Attitude and Personality Scale Construction  
 

วปจ 615 การวัดเชาวน์ปัญญาการรู้คิดและความถนัด 3(2-2-5) 
MER 615 Measure of Cognitive Intelligence Quotient and Aptitude  
 

วปจ 616 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3(2-2-5) 
MER 616 Learning Achievement Test Construction 
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วปจ 617 การประเมินภาคปฏิบัติ                        3(2-2-5) 
MER 617 Performance Assessment 
 
กลุ่มวิชาที่เน้นการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

วปจ 621 หลักการและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)  
MER 621 Principles and Methods in Educational Quality Assurance 
 

วปจ 622 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
MER 622 Evaluation of Curriculum, Teaching and Learning   
 

วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผนทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 623 Educational Policy and Plan Evaluation  
 

วปจ 624 การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน และตัวบ่งช้ี 3(2-2-5) 
MER 624 Criterion, Standard, and Indicator Development  
 

วปจ 625  การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
MER 625 Project Evaluation  
 

วปจ 626 การประเมินความต้องการจําเป็น 3(2-2-5) 
MER 626 Needs assessment 

 
กลุ่มวิชาที่เน้นการวิจัยและสถิติการศึกษา 
 

วปจ 631 การออกแบบการวิจัยเชิงบรรยาย 3(2-2-5) 
MER 631 Descriptive Research Design  
 

วปจ 632 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 3(2-2-5) 
MER 632 Experimental and Quasi-experimental Research Design 
 

วปจ 633 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
MER 633 Qualitative Research 
 

วปจ 634 วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 634 Statistical Methods for Educational Research 
 

วปจ 635 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 3(2-2-5) 
MER 635 Factor Analysis  
 

วปจ 636 โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น 3(2-2-5) 
MER 636 Structural Equation Modeling 
 

วปจ 637 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสําหรับการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 637 Advanced Statistics for Educational Research 
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วปจ 638 การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 3(2-2-5) 
MER 638 Mixed Methods Research Design  
 

วปจ 639 การวิจัยเฉพาะกรณี 3(2-2-5) 
MER 639 Case Study Research  
 

วปจ 640 สถิตินอนพาราเมตริก 3(2-2-5) 
MER 640 Non-parametric Statistics 
 

วปจ 641 เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 3(3-0-6) 
MER 641 Sampling Technique 
  

วปจ 642 การวิจัยสถาบัน 3(2-2-5) 
MER 642 Institutional Research 

 
3.1.3.4 ปริญญานิพนธ์  

  

ปพท 691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
GRT 691 Master’s Thesis 

 
วิชาปรับพื้นฐาน 
  

วปจ 605 พ้ืนฐานของการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
MER 605 Foundations of Educational Measurement, Evaluation and Research 
 

หมายเหตุ  รายวิชาสําหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางการศึกษาไม่เพียงพอ 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1) รหัสตัวอักษร 
 วปจ (MER) หมายถึง การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 
2) รหัสตัวเลข 
 เลขตัวแรก  
 5-6 หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑิต 

เลขตัวกลาง  
 0 หมายถึง  รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาปรับพ้ืนฐาน 
 1 หมายถึง รายวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา 
 2 หมายถึง รายวิชาการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 
 3-4 หมายถึง รายวิชาการวิจัยและสถิติการศึกษา 
 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 

เลขตัวท้าย หมายถึง ลําดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง 
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3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหน่วยกิต 
 เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จํานวนหน่วยกิต 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่บรรยายต่อสัปดาห์ 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่ฝึกปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงสําหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

  
 3.1.4 แผนการศึกษา 
 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต (จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต) 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 
วปจ 601 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวัด 3(3-0-6) 
วปจ 602 หลักการประเมิน 3(3-0-6) 
วปจ 605 พ้ืนฐานของการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
วปจ.......... วิชาเลือก 3 

รวมจํานวนหน่วยกิต 12 
หมายเหตุ  กรณีผู้ที่ไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ลงเรียนวิชา วปจ 605 เพ่ิมเติม  
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
วปจ 603 การออกแบบวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
วปจ.......... วิชาเลือก 3 
วปจ.......... วิชาเลือก 3 

รวมจํานวนหน่วยกิต 12 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วปจ 604 สัมมนาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 

รวมจํานวนหน่วยกิต 6 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

3.1.5.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 
 

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
FE 501 Philosophy of Education to Development 

ทําความเข้าใจท่ีมาและธรรมชาติของความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ปรัชญาและแนวคิดทาง
การศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก 
สัมมนาประเด็นปัญหาทางการศึกษาในมุมมองทางปรัชญาและสังคมศาสตร์จากกรณีศึกษาและปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม เพ่ือนําไปสู่การปรับเปลี่ยนฐานคิด สร้างความตระหนักในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และ
ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือนําพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการพ่ึงพาตนเองและ
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 
FE 502 Research and Statistics in Education  
 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทัศน์ และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการ
เลือกใช้สถิติ เทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย การรวบรวมและจัดทําข้อมูลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์งานวิจัยทาง
การศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป การแปลผลและการเขียน
รายงานการวิจัย 
 

3.1.5.2 หมวดวิชาบังคับ 
 

วปจ 601 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวัด 3(3-0-6) 
MER 601 Measurement and Testing Theory  

 ศึกษาทฤษฎีการทดสอบคะแนนจริงแบบเดิม ครอบคลุมคะแนนจริง ความคลาดเคลื่อนในการ
วัด ความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของคะแนนเฉพาะด้านและคะแนนรวม (Composite Score) รวมท้ัง
ฐานความรู้เบ้ืองต้นของทฤษฎีคะแนนจริงทางเลือก ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  

 
วปจ 602 หลักการประเมิน 3(3-0-6) 
MER 602 Principles of Evaluation  
 ศึกษาความหมาย ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการประเมิน มาตรฐานของการประเมิน 
การออกแบบการประเมิน ทฤษฎีและรูปแบบการประเมินที่ได้รับความนิยม และการประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมินเพ่ือการประเมินโครงการ การประเมินหลักสูตร การประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
การเขียนรายงานและนําผลประเมินไปใช้เพ่ือการพัฒนา จรรยาบรรณในการประเมิน 
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วปจ 603 การออกแบบวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  
MER 603 Educational Research Designs 

ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ และอภิปรายประเด็นที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย และ 
การตระหนักในจรรยาบรรณการวิจัย ทบทวนเอกสารและงานวิจัยเพ่ือกําหนดกรอบความคิดและสมมติฐาน
การวิจัย ฐานคติ แนวคิด และหลักการในการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
แบบผสานวิธีการเพ่ือพัฒนาการศึกษา ศึกษากรณีศึกษางานวิจัยที่มีการออกแบบการวิจัยที่แตกต่างกัน  
ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยตามปัญหาที่สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
ประเมินและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

วปจ 604 สัมมนาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 604 Seminar in Educational Measurement, Evaluation, and Research 

ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นและหัวข้อเชิงทฤษฎีใหม่ๆ ของการวัด การประเมิน และการ
วิจัยการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการกําหนดประเด็นและเสนอแนะแนวคิดในเชิงอภิปรายนําไปสู่การ
ออกแบบการประเมินและการออกแบบการวิจัย แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 

3.1.5.3 หมวดวิชาเลือก 
 

วปจ 611 เทคนิคการพัฒนาและใช้เครื่องมือการวัดประเมิน  3(2-2-5) 
MER 611 Techniques of Development and Uses of Assessment Tools  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการวัดคุณลักษณะต่าง ๆ ตามสารบบการจําแนกของจุดมุ่งหมาย
การศึกษาที่สําคัญ หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธีการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือประเภทต่างๆ เพ่ือ
การวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินตามสภาพจริง รวมทั้งการใช้เครื่องมือวัดและผลการวัดเพ่ือ
การประเมินผลและการวิจัย โดยเน้นการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
และทักษะพิสัย ประกอบด้วยการวางแผนดําเนินการสร้างเคร่ืองมือ การสร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือเป็นรายข้อและทั้งฉบับ 
 

วปจ 612 การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 3(2-2-5) 
MER 612 Cognitive Test Construction 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรากฐาน ยุทธวิธีและรูปแบบการวัดด้านพุทธิพิสัย กระบวนการสร้างและ
ประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดด้านการคิดและสติปัญญาประเภทต่าง ๆ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เชาวน์
ปัญญาและความถนัด การคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ 
และการคิดในระดับสูงอ่ืน ๆ โดยเน้นฝึกปฏิบัติการให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดด้าน
พุทธิพิสัย และสามารถนําผลการวัดไปใช้ 
 

วปจ 613 การสร้างเครื่องมือวัดด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย 3(2-2-5) 
MER 613 Affective and Psychomotor Test Construction 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรากฐาน หลักการ ความสําคัญและเทคนิควิธีการสร้างและประเมิน
คุณภาพเครื่องมือด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยเน้นฝึกปฏิบัติการเขียนข้อคําถามหรือข้อความ สร้าง
เกณฑ์และมาตรฐานการให้คะแนน ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัดรายข้อและทั้งฉบับ แปลความหมาย
คะแนนจากการวัด และสร้างเกณฑ์ปกติ ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือวัดด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัยที่
พัฒนาขึ้น 
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วปจ 614 การสร้างมาตรวัดเจตคติและบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
MER 614 Attitude and Personality Scale Construction  

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีรากฐาน เก่ียวกับเจตคติและฝึกทักษะการสร้างมาตรวัดเจตคติตาม
รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย แบบลิเคอร์ท เทอร์สโตน ออสกูด ฮาเทอร์ กัตแมน และแบบอ่ืน ๆ ฝึกทักษะ
การสร้างมาตรวัดบุคลิกภาพตามทฤษฎีที่สําคัญ โดยเฉพาะทฤษฎีของไอแซงค์ แคทเทล เมอร์เรย์ และ
ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ รวมทั้งตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา เทคนิคการเขียนข้อคําถามหรือ
ข้อความเพื่อตรวจสอบและควบคุมความเที่ยงตรงในการตอบ การตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดรายข้อ
และทั้งฉบับ การแปลความหมายของคะแนน และการใช้มาตรวัดด้านเจตคติและบุคลิกภาพที่พัฒนาขึ้น  
 
วปจ 615 การวัดเชาวน์ปัญญาการรู้คิดและความถนัด 3(2-2-5) 
MER 615 Measure of Cognitive Intelligence Quotient and Aptitude  
 ศึกษาความหมายของเชาวน์ปัญญาการรู้คิดและความถนัด ทฤษฎีของเชาวน์ปัญญาการรู้คิด
และความถนัด การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวัด การให้คะแนนและแปลความหมายคะแนน เน้นฝึก
ปฏิบัติการสร้างและวิพากษ์เครื่องมือ การทดลองใช้และการปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาทักษะในการวิจัย
เพ่ือสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดเชาวน์ปัญญาการรู้คิดและความถนัด 
 
วปจ 616 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3(2-2-5) 
MER 616 Learning Achievement Test Construction 

ศึกษาอนุกรมวิธานของจุดมุ่งหมายการศึกษา ประเภทของแบบทดสอบ รูปแบบของข้อสอบ 
หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธีการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เน้นฝึก
ปฏิบัติการสร้างและวิพากษ์ข้อสอบ การทดลองใช้และการปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาทักษะในการวิจัย
เพ่ือสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

วปจ 617 การประเมินภาคปฏิบัติ                        3(2-2-5) 
MER 617 Performance Assessment 

ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ จุดมุ่งหมาย และความสําคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ การ
ประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือและเทคนิควิธีการประเมินภาคปฏิบัติ  เน้นฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมิน การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน การวิพากษ์เครื่องมือ การทดลองใช้และการปรับปรุง
คุณภาพ และพัฒนาทักษะในการวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบัติ   
 

วปจ 621 หลักการและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)  
MER 621 Principles and Methods in Educational Quality Assurance 
 ศึกษาแนวคิดรากฐาน หลักการ และความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกลมกลืนกับบริบท
ของสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการ
วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา การพัฒนาตัวบ่งช้ี เกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพ การกําหนดวิธีการบริหาร
จัดการระบบ การจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรในระบบ 
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วปจ 622 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
MER 622 Evaluation of Curriculum, Teaching and Learning   

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีรากฐานหลักการ และกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรวมทั้ง
ระบบการเรียนการสอน หลักการรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน  
การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียนและกระบวนการการเรียนการสอน การวางแผนและออกแบบ
การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน การเขียนข้อเสนอและรายงานการประเมินหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และการนําผลการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา  
ฝึกปฏิบัติการวางแผนและการวางรูปแบบการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทั้งระบบ
โดยนําผลการวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมาพิจารณาเป็นกรณีศึกษา 

 
วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผนทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 623 Educational Policy and Plan Evaluation  

ศึกษาแนวคิดรากฐานเก่ียวกับนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการทางการศึกษาและสังคม 
กรอบแนวคิดที่ใช้เป็นฐานในการตัดสินคุณค่าของนโยบายและแผน รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
ความสําคัญของการประเมินนโยบายและแผน  ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจที่มี
อิทธิพลต่อการประเมินนโยบายและแผน การวิเคราะห์นโยบายและแผนที่จะประเมิน รูปแบบและ
วัตถุประสงค์ของการประเมินนโยบายและแผน การวางแผนการประเมิน การพัฒนาเคร่ืองมือและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการประเมิน การนําผลการประเมินไปใช้พัฒนา
นโยบายและแผน 
 
วปจ 624 การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน และตัวบ่งช้ี 3(2-2-5) 
MER 624 Criterion, Standard, and Indicator Development  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิดรากฐานและหลักการของการพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ีที่พัฒนาโดยสถาบันรับรองมาตรฐานคุณภาพและสมาคมวิชาชีพที่มีช่ือเสียงต่างๆท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ กระบวนการ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพของงานวิจัย งานประเมิน สื่อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีคุณสมบัติหรือลักษณะที่สนใจ 
 
วปจ 625  การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
MER 625 Project Evaluation  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีรากฐาน หลักการ ความสําคัญ และกระบวนการของการประเมินโครงการ  
มาตรฐานการปฏิบัติงานการประเมินโครงการและจริยธรรมของผู้ประเมิน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ประเมินโครงการที่ดําเนินการในองค์การภาครัฐและเอกชน  รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมิน
โครงการ  การวิเคราะห์และประเมินความสามารถประเมินได้ของโครงการ  การวางแผนและออกแบบการ
ประเมินโครงการ  การเขียนข้อเสนอและรายงานการประเมินโครงการ และการนําผลการประเมินโครงการ
ไปใช้เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานและตัดสินคุณค่าโครงการ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการประเมินโครงการที่
น่าสนใจ 
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วปจ 626 การประเมินความต้องการจําเป็น 3(2-2-5) 
MER 626 Needs assessment  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิดรากฐาน รูปแบบและกระบวนการของการประเมินความ
ต้องการจําเป็น การวางแผนงานในขั้นตอนก่อน ลงมือดําเนินการและหลังประเมินความต้องการจําเป็น
เทคนิคการประเมินความต้องการจําเป็นด้วยรูปแบบเชิงปริมาณและรูปแบบเชิงคุณภาพ วิธีการรวบรวม 
วิเคราะห์ รวมท้ังผสมผสานและตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการ
ประเมินความต้องการจําเป็น การจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น การกําหนดกลยุทธ์
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา และเขียนข้อเสนอและรายงานการประเมินความต้องการจําเป็น และการนําผลการ
ประเมินความต้องการจําเป็นไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา    
 

วปจ 631 การออกแบบการวิจัยเชิงบรรยาย 3(2-2-5) 
MER 631 Descriptive Research Design  

ศึกษาวิธีวิทยาของการออกแบบการวิจัยเชิงบรรยายที่มุ่งสํารวจ สืบค้นหาความสัมพันธ์ของตัว
แปรเพ่ือบรรยายปรากฎการณ์ของปัญหาที่สนใจ และออกแบบการวิจัยที่เหมาะสําหรับการวิจัยเชิงสํารวจ 
ได้แก่ การทําโพล การสํารวจสํามะโน การสํารวจเบ้ืองต้น การสํารวจเชิงพรรณนา การสํารวจออนไลน์ การวิจัย
เชิงความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ การวิจัยเชิงเปรียบเทียบหาสาเหตุ และการวิจัยเชิงพัฒนาการ 
เน้นฝึกปฏิบัติการเพ่ือให้มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย ออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหา 
วิเคราะห์ แปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป รวมทั้งเขียนรายงานการวิจัย 
 

วปจ 632 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 3(2-2-5) 
MER 632 Experimental and Quasi-experimental Research Design 

ศึกษาวิธีวิทยาและวิธีการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยก่ึงทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
การออกแบบการวิจัย การจัดกระทํากับตัวแปรทดลอง การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน การวัดค่าตัวแปรตาม
ด้วยเครื่องมือวิจัยที่เช่ือถือได้ เลือกใช้รูปแบบและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับลักษณะข้อมูล
และข้อตกลงเบ้ืองต้น คํานวณอํานาจการทดสอบ ขนาดอิทธิพล  และขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับ
แบบแผนการทดลอง ทั้งระหว่างผู้รับการทดลอง และภายในผู้รับการทดลอง โดยเน้นทักษะการวิเคราะห์
ปัญหาการวิจัย ออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหา วิเคราะห์ แปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป รวมทั้งเขียนรายงานการวิจัย 
 

วปจ 633 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
MER 633 Qualitative Research 

ศึกษาฐานคติปรัชญาด้านภววิทยา ญานวิทยา วิธีวิทยา และคุณวิทยา รวมทั้งจรรยาบรรณและ
กระบวนการในการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทต่างๆ ที่รบกวนสภาพปกติของบริบทและบุคคคลผู้มี
ส่วนร่วมในการวิจัยน้อยที่สุด โดยเน้นวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการศึกษาวิจัยเฉพาะ
กรณีเป็นหลัก ศาสตร์และศิลป์ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานในการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสังเกตการณ์ 
การสัมภาษณ์เจาะลึกแบบรายบุคคล และการสนทนากลุ่ม การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร บันทึก 
และวัตถุร่องรอยหลักฐาน การจัดการและทวนสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมและ
วิเคราะห์ได้ การประเมินคุณภาพของการวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานวิจัยเชิง
คุณภาพตลอดจนการฝึกปฏิบัติการทําวิจัยเชิงคุณภาพตามประเด็นปัญหาที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียนใน
สนามหรือพ้ืนที่ศึกษาวิจัยจริง 
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วปจ 634 วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 634 Statistical Methods for Educational Research 

ศึกษาเทคนิคและวิธีการทางสถิติเอกนามที่ใช้ในการวิจัยทางการศึกษา เน้นความเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้ในการสรุปอ้างอิง โดยมีสาระครอบคลุมหัวข้อความน่าจะเป็น ขนาดอิทธิพล อํานาจการทดสอบ 
การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์ และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ 
 

วปจ 635 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 3(2-2-5) 
MER 635 Factor Analysis  

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของตัวแปรพหุมิติ กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ
สํารวจ การสกัดและหมุนแกนขององค์ประกอบแบบสํารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component) และองค์ประกอบร่วม (Common Factor) วิธีการสถิติทางเลือกการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
โดยเน้นเฉพาะเทคนิคการให้ค่าพหุมิติ (Multidimensional Scaling) ทั้งแบบถ่วงและไม่ถ่วงนํ้าหนัก 
(Weighted and Unweighted) การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยัน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบในงานวิจัยทางการศึกษา 

 
วปจ 636 โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น 3(2-2-5) 
MER 636 Structural Equation Modeling 

ศึกษาประเภทของโมเดลเชิงสาเหตุหลักการสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ การเขียนสมการโครงสร้าง 
เชิงเส้นของตัวแปรแทนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายในโมเดล การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทางทั้งโมเดลเชิงสาเหตุแบบทางเดียว  
โมเดลเชิงสาเหตุแบบย้อนกลับ วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ภายในโมเดลเชิงสาเหตุ การประมาณค่า
ความคลาดเคลื่อนของการวัด การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล รวมทั้ง 
การแปลผลการวิเคราะห์   
 
วปจ 637 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสําหรับการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 637 Advanced Statistics for Educational Research 
 ศึกษาเทคนิคและวิธีการทางสถิติพหุนามที่ใช้ในการวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์การถดถอย
พหุ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์จําแนกประเภท การ
วิเคราะห์จัดกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม การวิเคราะห์เส้นทาง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ 
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วปจ 638 การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 3(2-2-5) 
MER 638 Mixed Methods Research Design  
 ศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดและหลักการของการออกแบบวิจัย
แบบผสมผสานวิธีการระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ลักษณะของประเด็นวิจัย ประเภทของข้อมูลวิจัย 
การเลือกกลยุทธ์การวิจัยที่เหมาะสมกับคําถามวิจัย เง่ือนไข และบริบท ปฏิบัติการออกแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธีการ ประเมินความเช่ือถือได้ การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยเน้นทักษะการ
วิเคราะห์ปัญหาการวิจัย ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษาร่วมสมัย ออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ปัญหา เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป รวมทั้งเขียนรายงานการวิจัย 
 
วปจ 639 การวิจัยเฉพาะกรณี 3(2-2-5) 
MER 639 Case Study Research  

ศึกษาความหมายและลักษณะของกรณีที่สนใจศึกษาวิจัย แนวคิดรากฐาน และประเด็นสําคัญ
เก่ียวกับการศึกษาวิจัยเฉพาะกรณีระดับจุลภาคในสภาพบริบทจริงทางการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยเน้นวิธีวิทยาและวิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานทั้งสองวิธีการ การเลือก
กรณี การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน การทวนสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ของกระบวนการและผล
การศึกษาวิจัย จรรยาบรรณการศึกษาวิจัย การฝึกปฏิบัติการศึกษาวิจัยเฉพาะกรณีเก่ียวกับปรากฏการณ์
ปัญหาที่ผู้เรียนสนใจในสนามหรือพ้ืนที่ทําการศึกษาวิจัยจริง 
 
วปจ 640 สถิตินอนพาราเมตริก 3(2-2-5) 
MER 640 Non-parametric Statistics 

ศึกษาแนวคิด หลักการและความสําคัญของสถิตินอนพาราเมตริก ความแตกต่างระหว่างนอน
พาราเมตริกและพาราเมตริก เน้นความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการของสถิตินอนพาราเมตริก ประเภท
ของสถิตินอนพาราเมตริก ลักษณะตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ ประเภทข้อมูล การทดสอบสมมติฐานในกรณี
ตัวอย่างกลุ่มเดียว  สองกลุ่มและมากกว่าสองกลุ่ม การหาความสัมพันธ์และการทดสอบนัยสําคัญของ
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชา และประเมินความเหมาะสมในการใช้วิธีการทางสถิตินอนพาราเมตริก 

 
วปจ 641 เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 3(3-0-6) 
MER 641 Sampling Technique  

ศึกษาหลักการสุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ การสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน การสุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบค่าความน่าจะเป็น การสุ่มแบบอนุกรมเวลา การคํานวณหาค่ากะประมาณ ค่าความคลาดเคล่ือนใน
การสุ่ม และการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับอํานาจ
ของการทดสอบสมมุติฐาน และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับกําหนดขนาดตัวอย่าง 
 
  



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 23 

วปจ 642 การวิจัยสถาบัน 3(2-2-5) 
MER 642 Institutional Research   

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรากฐาน และความสําคัญของการวิจัยสถาบัน จรรยาบรรณการวิจัย
สถาบันบริบทที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานวิจัยสถาบัน การออกแบบการวิจัยสถาบัน การเลือกตัวอย่างและ
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เครื่องมือและวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และวิธีการ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานที่นิยมใช้ในการออกแบบการวิจัยสถาบัน การเขียนรายงานและ
นําเสนอผลการวิจัยสถาบันเพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินงานด้านการกําหนดนโยบายและ
แผนงาน การวางแผนและการจัดสรรทรัพยากร การพยากรณ์และการบริหารจัดการการสมัครเข้าเรียน การ
วิเคราะห์ภาระงาน การวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและประสิทธิผลของการศึกษา และการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพของสถาบันการศึกษา 

 

3.1.5.4 ปริญญานิพนธ์ 
 

ปพท 691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
GRT 691 Master’s Thesis 
 

วิชาปรับพื้นฐาน 
 

วปจ 605 พ้ืนฐานของการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา 3(3-0-6)  
MER 605 Foundations of Educational Measurement, Evaluation and Research 

ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบพ้ืนฐานของการดําเนินงานการวัด การประเมิน และการวิจัย
การศึกษา ปรัชญาของศาสตร์ กระบวนทัศน์เพ่ือการเข้าถึงความรู้ความจริง พฤติกรรมและการเรียนรู้ของ
มนุษย์และองค์การ รวมท้ังการพัฒนาพฤติกรรมและการเรียนรู้ของมนุษย์และองค์การตามแนวคิดทฤษฎีใน
ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา 

 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลํา
ดับ
ที่ 

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา-คณิตศาสตร์), 
2531 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

xxxxxxxxxxxxx 
 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2535 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

Ph.D. (Educational Administration 
with Concentration on Research 
and Evaluation), 2542 

Illinois State University, 
USA 

2 อ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ 
 

ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน), 2543 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ xxxxxxxxxxxxx 
 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 
2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 อ.ดร.อรอุมา  เจริญสุข กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx 
 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลํา
ดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา-คณิตศาสตร์), 
2531 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

xxxxxxxxxxxxx 
 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2535 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

Ph.D. (Educational Administration with 
Concentration on Research and 
Evaluation), 2542 

Illinois State University, 
USA 

2 อ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ 
 

ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน), 2543 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ xxxxxxxxxxxxx 
 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3 อ.ดร.อัญชลี  สุขในสิทธิ์ กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์), 2542 มหาวิทยาลัยบูรพา xxxxxxxxxxxxx 

 วท.ม. (เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยบูรพา 
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 อ.ดร.พนิดา  มารุ่งเรือง 
 

ค.บ. (มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี), 
2548 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxxx 
 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 ผศ.ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxxx 
 ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6 อ.ดร.อรอุมา  เจริญสุข กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx 

 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 อ.ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา 
 

ค.บ. (วัดผลการศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม xxxxxxxxxxxxx 
 กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), 
2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 
 

ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ค.บ. (มัธยมศึกษา ภาษาฝร่ังเศส-เทคโนโลยี
การศึกษา), 2548 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxxx 
 

ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2548 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  ไม่มี 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ไม่มี 

4.2  ช่วงเวลา 
 ไม่มี 

      4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไม่มี 
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5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อกําหนดในการทําโครงงานหรือปริญญานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวกับการวัด การประเมิน และ

การวิจัยการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา/องค์การ และการศึกษาโดยรวม 
5.1  คําอธิบายโดยย่อ    

การวิจัย ปริญญานิพนธ์ และโครงงานด้านการศึกษาเป็นงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้น
ด้านการแก้ปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาและการจัด การเรียนรู้ตามความ
สนใจและตามความจําเป็นของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล  ทั้งน้ีโดยมีกระบวนการข้ันตอน
ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอเค้าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้า
โครงวิจัย การแต่งต้ังกรรมการที่ปรึกษาในการทําการสอบปากเปล่า เป็นต้น 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นิสิตมีความรู้ความสามารถในการกําหนดปัญหาและสืบค้นข้อมูลวิจัย การเขียนและนําเสนอ

โครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยและการนําเสนอ
รายงานการวิจัย 
 5.3  ช่วงเวลา  

 ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2  
5.4  จํานวนหน่วยกิต   
 12 หน่วยกิต  
5.5  การเตรียมการ  
 มีการเตรียมการให้คําแนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต โดยแต่งต้ังอาจารย์ที่

ปรึกษาเป็นผู้ให้คําแนะนําช่วยเหลือนิสิต การกําหนดเวลาในการนัดหมายให้คําปรึกษานิสิตทั้งทางตรงและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่า  
การกําหนดช่วงเวลาในการย่ืนข้อเสนอเค้าโครงวิจัย การประชุมพิจารณาโครงการวิจัย ช่วงเวลาการย่ืนขอ
สอบปากเปล่า และระยะเวลาสิ้นสุดการสอบปากเปล่า ในแต่ละปีการศึกษา ประกาศให้นิสิตทราบโดย
กําหนดเป็นปฏิทินการศึกษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
 มีการประเมินผลเป็นระยะ โดยการสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสาร  

เค้าโครงวิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิจัย การสอบปากเปล่า โดยให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้ได้มาตรฐาน  
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ มาตรฐานการเรียนรู้ทีส่อดคล้อง 
1. มีทักษะการสือ่สาร 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสือ่สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อที่ 5.3 มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร  
 สามารถให้คําปรึกษาด้านการวัด  
การประเมิน และการวิจัยการศึกษาใน
องค์การ 

ด้านความรู ้
ข้อที่ 2.2 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม ่ๆ และ
การประยุกต์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานหรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อที่ 3.1 มทีักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณทีนํ่าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล  
ข้อที่ 3.2 มทีกัษะการคิดสร้างสรรค์ ที่นําไปสู่การแก้ปัญหา
และการพัฒนาผลงาน 
ข้อที่ 3.3 มทีักษะทางปัญญาในการพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ 
 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
ข้อที่ 4.2 มีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถแก้ไข
ปัญหาทั้งในและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) ประพฤติปฏิบัติตนบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
อันดีงาม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการศึกษา 

- บรรยายเน้ือหาและให้เหตุผล
ประกอบ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- จัดการ เรี ยนการสอนโดย
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ให้นิสิตเรียนรู้และพัฒนาตน
ผ่านข้อกําหนดของหลักสูตร 

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามคุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในระหว่างเรียนและ
การทํากิจกรรมต่าง ๆ 

- ตรวจสอบผลงานในระหว่าง
เรียนและการทํากิจกรรมต่าง ๆ 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 27 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2) วินิจฉัย ริเริ่ม วางแนวทาง

แก้ปัญหาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษา 

- จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา และใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 

- เปิดโอกาสให้นิสิตได้วินิจฉัย 
จัดการกับปัญหาหรือข้อ
โต้แย้งด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ประเมินการนําเสนอแนวคิด 
- ตรวจสอบผลงานในระหว่าง
เรียนและการทํากิจกรรมต่าง ๆ 

3) เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการ
ทํางานและในชุมชน 

- จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาและการจัด
กิจกรรมกลุม่ทีส่ะท้อนภาวะ
ผู้นํา 

- ฝึกการปฏิบัติงานในองค์กร 
ชุมชน และสังคม 

- สังเกตการร่วมอภิปราย การทํา
กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินการนําเสนอแนวคิด 
- ตรวจสอบผลงานในระหว่าง
เรียนและการทํากิจกรรมต่าง ๆ 

 
 2.2 ด้านความรู้  

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ในเนื้อหา 
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญั
เก่ียวกับการวัด ประเมิน และ
วิจัยการศึกษา 

- จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียน
เ ป็นสํ าคัญ  โดยใช้ วิ ธีการ
จั ดการ เรี ยนรู้ และ ให้ ทํ า
กิจกรรมที่หลากหลาย 

- ให้มีการเรียนรูจ้าก
สถานการณ์จรงิในลักษณะ
ของการจัดโครงการสัมมนา
ทางวิชาการ และการให้
คําปรึกษาทางวิชาการแก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

- ให้มีการทําวิจยัที่มีการนํา
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
มาประยุกต์ใช้  

- ให้นิสิตศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

- สังเกตการตอบคําถามการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

- ประเมินจากงานต่าง ๆ ที่
มอบหมาย 

- ประเมินจากการทดสอบ 
- ประเมินจากการปฏิบัติ

งานวิจัยและผลงานวิจัย 
2) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา

ความรู้ใหม่ ๆ และการ
ประยุกต์เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานหรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติใน
วิชาชีพ 

3) รู้และตระหนักถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจัย และระเบียบ
ข้อบังคับระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการวัด การประเมิน และ
การวิจัยการศึกษา 
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2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่
นําไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
สมเหตุสมผล  

 
  
 

- การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นิสติได้ทําความ
เข้าใจกับปัญหา ค้นหา
ข้อเท็จจริง วินิจฉัย และ
แสวงหาทางเลือกที่นําไปสู่
การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

- สังเกตการอภิปราย และการ
ตอบคําถาม 

- ประเมินผลงานและการนําเสนอ
ผลงาน 

- ประเมินจากการทดสอบ 

- จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 
และประสบการณ์ เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานและ
วิชาชีพ 

- ประเมินการอภิปราย  
- ประเมินผลงาน       

2) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่
นําไปสู่การแก้ปัญหาและการ
พัฒนาผลงาน 

- จัดกิจกรรมและมอบหมาย
งานที่พัฒนาและส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์  

- ประเมินกระบวนการทํางาน 
- ประเมินการนําเสนอและผลงาน 

- ใหศ้ึกษาค้นคว้างานวิจัยและ
นวัตกรรมทั้งในสาขาวิชาเอก
และสาขา วิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานและ
งานวิจัย จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- ประเมินกระบวนการทํางาน 
- ประเมินรายงานและผลวิจยั  

3)  มีทักษะทางปัญญาในการ
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  

- ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาผลงาน
หรือหัวข้อวิจัยอย่าง
สร้างสรรค์ และตอบสนอง
ความต้องการจําเป็นของ
สังคม 

- ประเมินผลงานและการนําเสนอ 
- ประเมินแบบบันทึก

ความก้าวหน้าการทําปริญญา
นิพนธ์ 

  
2.4  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

คําอธบิายผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทักษะทางสังคม 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการทํางานเป็นกลุ่มและงาน
ที่ต้องมีปฎิสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคล จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ สอดแทรก
เรื่องความรับผิดชอบ การมี

- ประเมินพฤติกรรมการทํางาน 
- ประเมินการนําเสนอและ
ผลงาน 
- สมัภาษณ์เพ่ือนนิสิต 

 

2)  มีทักษะการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน สามารถแก้ไขปัญหาทั้ง
ในและระหว่างกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ 
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คําอธบิายผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล
3)  มีความสามารถในการกํากับ

ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ทั้งต่อตนเอง ส่วนรวม 
และสังคม 

 

มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมขององค์กรในทุก
รายวิชา ฝึกปฏิบัติทํางานและ
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล และฝกึการ
จัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การฝกึ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

  
2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 

และสารสนเทศ 
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สรปุ 
ประเด็นปัญหาและองค์ความรู้ 
จากบทความทางวิชาการ 
บทความวิจัย และรายงาน
วิจัย

- ประเมินผลงาน รายงาน และ
การนําเสนอของนิสิต 

2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือประมวลผล 

- สอดแทรกทกัษะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือประมวลผลใน
การจัดเรียนการสอน

- ประเมินทักษะการปฏิบัติในช้ัน
เรียน  

- ประเมินรายงาน 
- ส่งเสริมให้นิสิตเข้าอบรมใน
หัวข้อการประมวลผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรมทางสถิติที่จัด
โดยหน่วยงานท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย

- สัมภาษณ์นิสติ  

3) มีทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ให้นิสิตอ่านบทความวิชาการ 
บทความวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และใหท้ํา
รายงานสรุปสาระสําคัญ 

- ประเมินรายงาน และการ
นําเสนอของนิสิต 

- ส่งเสริมให้นิสิตจัดทําเอกสาร
ฉบับย่อ และทาํเอกสาร
ประกอบการนําเสนอรายงาน
เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 

- ประเมินรายงาน และการ
นําเสนอของนิสิต 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 1.1 ประพฤติปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดี
งาม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 

1.2 วินิจฉัย ริเริ่ม วางแนวทางแก้ปัญหาและส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 

1.3 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จรยิธรรมในสภาพแวดล้อมของการทํางานและในชุมชน 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเน้ือหา หลักการ และ
ทฤษฎีที่สําคัญเก่ียวกับการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 

2.2 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์เพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานหรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติใน
วิชาชีพ 

2.3 รู้และตระหนักถึงผลกระทบของผลงานวิจัย และระเบียบ
ข้อบังคับระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อการวัด 
การประเมิน และการวิจัยการศึกษา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่นําไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล  

3.2 มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ ที่นําไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนา
ผลงาน 

3.3 มีทักษะทางปัญญาในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทกัษะทางสังคม 
4.2 มีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถแก้ไขปัญหาทั้งในและ

ระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
4.3 มีความสามารถในการกํากับตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทั้งต่อตนเอง ส่วนรวม และสังคม 
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศ 
5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือประมวลผล 
5.3 มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

   ● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน                
พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา ● ● ○  ●  ● ○ ○ ○ ○ ●   ●
พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○
หมวดวิชาบังคับ                
วปจ 601 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวัด ● ○  ● ○  ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ●
วปจ 602 หลักการประเมิน ● ○ ○ ●  ○ ● ○  ○  ● ● ○  
วปจ 603 การออกแบบวิจัยทางการศึกษา ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○
วปจ 604 สัมมนาการวัด การประเมิน และ 

การวิจัยการศึกษา 
● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ●

หมวดวิชาเลือก                
วปจ 611 เทคนิคการพัฒนาและใช้เคร่ืองมือ

การวัดและประเมิน  
● ○  ● ○  ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ●

วปจ 612 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้านพุทธิพิสัย ● ○  ● ○  ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ●
วปจ 613 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้านจิตพิสัย

และทักษะพิสัย 
● ○  ● ○  ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ●

วปจ 614 การสร้างมาตรวัดเจตคติและ
บุคลิกภาพ 

●  ○ ● ○ ○ ○ ○ ●   ● ●   

วปจ 615 การวัดเชาวน์ปัญญาการรู้คิดและ
ความถนัด 

●  ○ ● ○ ○ ○ ○ ●   ● ●   

วปจ 616 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

●  ○ ● ○ ○ ○ ○ ●   ● ●   

วปจ 617 การประเมินภาคปฏิบัติ                  ●  ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○  ● ●   
วปจ 621 หลักการและวิธีการในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
● ○ ○ ●  ○ ● ○  ○ ● ○ ○  ●

วปจ 622 การประเมินหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

●   ●   ●  ○  ○ ● ○  ●

วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผนทาง 
การศึกษา 

●  ● ●   ●  ○  ○ ● ○  ●

วปจ 624 การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน และ 
ตัวบ่งชี้ 

●  ○ ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ●  ○

วปจ 625  การประเมินโครงการ ● ● ○ ●  ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○
วปจ 626 การประเมินความต้องการจําเป็น ●  ○  ●  ●  ●  ●  ●  ●
วปจ 631 การออกแบบการวิจัยเชิงบรรยาย ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○
วปจ 632 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและ

ก่ึงทดลอง 
● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○

วปจ 633 การวิจัยเชิงคุณภาพ ○ ● ○ ●  ○ ●  ●  ● ○ ○  ●
วปจ 634 วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง

การศึกษา 
●   ● ○  ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ●
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รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วปจ 635 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ● ○  ● ○  ● ● ○ ● ○ ● ● ● ●
วปจ 636 โมเดลเชิงสาเหตุขั้นพ้ืนฐาน  ● ○  ● ○  ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ●
วปจ 637 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสําหรับการวิจัย

ทางการศึกษา 
● ○  ● ○  ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ●

วปจ 638 การออกแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธีการ 

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○

วปจ 639 การวิจัยเฉพาะกรณี ● ● ● ● ○  ● ○ ● ○ ● ● ● ● ●
วปจ 640 สถิตินอนพาราเมตริก ●   ● ○  ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ●
วปจ 641 เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ●   ● ○  ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ●
วปจ 642 การวิจัยสถาบัน ●  ●  ● ○ ●  ●  ●  ●  ●
ปริญญานิพนธ ์                
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ●
วิชาปรับพ้ืนฐาน                
วปจ 605 พ้ืนฐานของการวัด การประเมินและ

การวิจัยการศึกษา 
● ○  ●  ○ ●   ● ○  ○  ●
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักการในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)   
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

สถาบันอุดมศึกษากําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านิสิตและบัณฑิตทุกคน  
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา ดังน้ี 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้
เป็นไปตามแผนการสอน ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรจะมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน 
อุดมศึกษา ในการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลังจากนิสิตสําเรจ็การศึกษา 
 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา เน้นการ

ทําวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยทําอย่างต่อเน่ืองและนําผลการวิจัยที่ได้มาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล ซึ่งการวิจัยจะดําเนินการในเรื่องต่อไปน้ี 

1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา เก่ียวกับ
ระยะเวลาในการหางาน ความเห็นที่มีต่อความรู้ความสามารถและความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ/หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ ใน
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

3) การประเมินตําแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากแขนงวิชาที่

เรียน ซึ่งกําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น 
5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม

ของนิสิตในการเรียนและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นิสิต 

6) ผลงานของนิสิตที่สามาถวัดเป็นรูปธรรมได้  ได้แก่ 
6.1) จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
6.2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
6.3) จํานวนอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) ดังน้ี 

3.1 นิสิตต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต รวมท้ังสิ้นไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต โดยได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และสอบผ่านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  

3.2 ทําปริญญานิพนธ์จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3.3 สอบผ่านการนําเสนอผลงานวิจัย (Oral Examination) ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และผลงานปริญญา
นิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

3.4 แสดงความประสงค์ขอสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต โดยต้องสําเร็จการศึกษาภายในเวลา
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย ์
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูที่ดีแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ   
เข้ารับการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมิน 

ด้วยการแนะนํา เสวนา สัมมนาในกลุ่มคณาจารย์ของสาขาวิชา ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการอบรม ศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความรู้ทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 มีการฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์โดยเน้นเน้ือหาเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนของอาจารย์  มีการจัดหา/จัดทําเอกสารที่ให้ความรู้และตัวอย่าง เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาการเรียน
การสอนให้อาจารย์สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 

2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาวิจัยและใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้  

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้สร้างผลงานและเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ โดย 
2.2.1 จัดหรือเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต

อย่างสมํ่าเสมอ 
2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยเฉพาะด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
2.2.3 จัดสรรหรือแสวงหางบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยหรือจัดกิจกรรม               

เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยกับกลุ่มคณะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2.5 จัดและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับนิสิต สาขาวิชา คณะ และ

มหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2.6 มีการจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  
2.2.7 กําหนดให้อาจารย์จัดทําใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดงให้

เห็นถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในแต่ละภาคเรียน และช้ีให้เห็นถึงการสอนที่เปลี่ยนแปลงหรือ
แตกต่างไปจากเดิม  
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2.2.8 กําหนดให้อาจารย์ระบุนวัตกรรมการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้พัฒนาข้ึนในแบบฟอร์ม
การรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี  

2.2.9 เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ในเอกสารข่าวสารการวิจัยของคณะหรือสถาบัน 
2.2.10 สร้างเครือข่ายอาจารย์โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม

การสอนใหม่ ในกลุ่มอาจารย์ภายในคณะหรือสถาบันทุกปี  
2.2.11 มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ ภายใน

สถาบันหรือนอกสถาบัน  
2.2.12 ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนโดดเด่น 
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หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพ 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

1) ดําเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยบัณฑิต
วิทยาลัย ซึ่งแต่งต้ังจากอาจารย์ประจําหลักสูตร คณาจารย์ประจํา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  การพิจารณาเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการ
ติดตามและประเมินผลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2) มีคณาจารย์เป็นกลไกสําคัญในการผลิตมหาบัณฑิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยมี
การวางระบบการดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําในด้านการลงทะเบียนการเรียน 
โดยเฉพาะนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีแนวโน้มอาจไม่สําเร็จตามหลักสูตร และจําเป็นต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ  

3) วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละปี มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิตหน่ึงรุ่น  
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา ต้องการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 

1) มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการแสวงหา ตรวจสอบ บริหารจัดการ และสรรค์สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยศาสตร์การวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา เพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก 

2) มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่นําไปสู่
การแก้ปัญหาและการพัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์และสมเหตุสมผล รวมทั้งมีความสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา ในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาองค์กร ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ  

3) มีคุณธรรมจริยธรรมขั้นสูงในวิชาชีพด้านการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา โดย
ตระหนักและปฎิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ทั้งที่มีต่อวิชาชีพและ
ต่อองค์การ ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม 

4) มีทักษะทางสังคมและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
รวมทั้งสามารถกํากับตนเองและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ส่วนร่วม และสังคม  

5) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวัด การประเมิน และ
การวิจัยการศึกษา รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็น
นักวิจัยทางการศึกษา นักวัดผลการศึกษา นักประเมินและตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ครู 
อาจารย์ และนักวิชาการในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
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 หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน สังคมและ/หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยหลักสูตรมีการดําเนินการดังน้ี 
 1) จัดให้มีการสํารวจการมีงานทําของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใหม่แต่ละรุ่น เพ่ือทราบสภาวะ
ความต้องการมหาบัณฑิตของตลาดแรงงาน 
 2) จัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกปี โดยศึกษา สํารวจความคิดเห็น
เก่ียวกับความต้องการและสภาพการณ์ของหลักสูตร ตลอดจนความต้องการในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
หลักสูตร ทําการศึกษา สํารวจสาระและโครงสร้างของหลักสูตร การผลิตบัณฑิต ว่ามีความสอดคล้องกับ
ความต้องการและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทุกระดับ ความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 
ความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณภาพในการสอนของอาจารย์ผู้สอน ความทันสมัยในการสอน
และการเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ การนําประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง โดย
การสํารวจ อภิปรายจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลากรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
3. นิสิต 
      3.1  กระบวนการรบันิสิต 

หลักสูตรกําหนดแนวทางการรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษา โดยคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อบังคับของระเบียบมหาวิทยาลัยศรีครินทริวโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 (ภาคผนวก ก) ทั้งน้ี หลักสูตรฯ ได้แบ่งรูปแบบการสอบคัดเลือกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การสอบ
ข้อเขียน ประกอบด้วย การสอบวัดความรู้เฉพาะสาขา และการสอบวัดความถนัด และ 2) การสอบ
สัมภาษณ์เชิงวิชาการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกันกําหนดรูปแบบและเนื้อหาในการสอบ 
รวมถึงมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการในแต่ละส่วน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1) คณาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันพิจารณากําหนดคุณสมบัติผู้สมัครและจํานวนรับนิสิต 
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 ที่กําหนดจํานวนรับนิสิต และจัดส่งรายละเอียดให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ือดําเนินการประกาศรับสมัคร 

2) การสอบข้อเขียน คณาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันกําหนดรูปแบบและเน้ือหาในการสอบ
คัดเลือก โดยมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการออกข้อสอบ คุมสอบและตรวจข้อสอบ ภายหลังจาก
ดําเนินการสอบข้อเขียนและตรวจให้คะแนนเสร็จสิ้น มีการประชุมคณาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกัน
พิจารณากําหนดเกณฑ์การตัดสินให้มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของนิสิต แล้วจึงดําเนินการตัดสินผลสอบ
ข้อเขียน หลังจากน้ันจึงจัดส่งผลการสอบข้อเขียนและเกณฑ์การตัดสินไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการ
ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน  

3) การสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกันซักถามปัญหาเชิง
วิชาการพร้อมกับสังเกตคุณลักษณะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทั้งน้ี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาให้คะแนนสอบ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด แล้วจึงจัดส่งผลการสอบสัมภาษณ์และเกณฑ์การตัดสินไปยังบัณฑิตวิทยาลัย โดย
พิจารณาร่วมกับผลสอบภาษาอังกฤษ และดําเนินการประกาศผลการสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาผลการดําเนินการรับนิสิต จํานวนนิสิต
ที่ผ่านการสอบ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการรับนิสิตในปีการศึกษาต่อไป 
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 3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 1) นิสิตในหลักสูตรฯ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งดําเนินการ
โดยบัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรับฟังคําแนะนําสําหรับ
เตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  
 2) การเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการและการทําปริญญานิพนธ์ มีการประชุมคณาจารย์
ประจําหลักสูตรเพ่ือกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทําหน้าที่รับผิดชอบดูแลนิสิต ให้คําแนะนําช้ีแนะแนวทางใน
ด้านการเรียน การพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ การปฏิบัติตน รวมถึงรับฟังปัญหาของนิสิต เพ่ือนํามาสู่การ
หาแนวทางในการแก้ไข  
 3) การส่งเสริมให้นิสิตที่มีปัญหาทางภาษาอังกฤษเข้าร่วมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัด
สอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยในทุกภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา และตรวจสอบนิสิตที่ไม่มีพ้ืนฐานทาง
การศึกษา เน้นยํ้าให้สมัครเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 3.3  การควบคุมการดูแล การใหค้ําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
  หลักสูตรมีกระบวนการในการควบคุมดูแลให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา แบ่งได้เป็น 4 ประเด็น ดังน้ี 

1) การกําหนดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการช้ีแจงการกําหนดอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลให้คําปรึกษา

ปริญญานิพนธ์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีแรกที่เข้ารับการศึกษา โดยให้นิสิตระบุประเด็นที่สนใจ 
เพ่ือกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต คณาจารย์ประจําหลักสูตรจะพิจารณากําหนดที่ปรึกษาจากประเด็น
ที่นิสิตให้ความสนใจ และมีความสอดคล้องกับความสนใจ ความรู้และความเช่ียวชาญของอาจารย์ผู้ให้
คําปรึกษา ทั้งน้ี การกําหนดจํานวนนิสิตภายใต้การดูแลของอาจารย์แต่ละคนอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
เพ่ือให้อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาให้ปรึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีมติเห็นชอบตามหลักการที่กําหนด 

2) การกํากับติดตามการทําปริญญานิพนธ ์

หลักสูตรกําหนดให้มีการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์ โดยแบ่งการ
ดําเนินการออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดมาตรฐานเพ่ือควบคุมกํากับการ
ทําปริญญานิพนธ์ โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดให้นิสิตระดับ
ปริญญาโทลงทะเบียนสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของ
บัณฑิตวิทยาลัย นอกจากน้ี หลักสูตรได้กําหนดให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์ โดยมี
การบันทึกข้อมูลเก่ียวกับประเด็นที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและผลการให้คําปรึกษา เพ่ือติดตามผล
ความก้าวหน้าเป็นระยะ และให้นิสิตจัดทํารายงานความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์นําเสนอและจัดส่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาจะนําเรื่องการกํากับติดตาม
ความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์รายงานความก้าวหน้าของนิสิตในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้พิจารณาความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหาที่พบจากการกํากับติดตามนิสิต อันจะนํามาสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 
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3) การพัฒนาศักยภาพในการทําปริญญานิพนธ์ 
 หลักสูตรกําหนดให้นิสิตนําเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ก่อนการสอบพิจารณาเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

3.1) นิสิตศึกษาพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยขอรับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จนได้เค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

3.2) อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นควรให้นิสิตขึ้นนําเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยแจ้งต่อ 
ที่ประชุมคณาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการนําเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

3.3) คณาจารย์ประจําหลักสูตร เข้าร่วมฟัง ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ และให้
ข้อเสนอแนะแก่นิสิตเพ่ือนําไปปรับปรุงหัวข้อปริญญานิพนธ์ กรณีที่นิสิตยังไม่สามารถอธิบายหรือนําเสนอ
หัวข้อปริญญานิพนธ์ได้อย่างชัดเจน ที่ประชุมอาจมีมติให้ขึ้นนําเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ใหม่อีกคร้ัง 

3.4) นิสิตที่ผ่านการนําเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ สรุปข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมไป
พิจารณาปรับแก้ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.5) อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นควรให้นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
คณาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

3.6) คณาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมฟัง ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิตเพ่ือนําไป
ปรับปรุงเค้าโครงปริญญานิพนธ์ กรณีที่นิสิตยังไม่สามารถอธิบายหรือนําเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้
อย่างชัดเจน ที่ประชุมอาจมีมติให้ขึ้นนําเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ใหม่อีกคร้ัง 

  

3.4  การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
1) หลักสูตรมีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิต และความก้าวหน้าในการทํา

ปริญญานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับนิสิต และควบคุมให้นิสิตจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

2) หลักสูตรกําหนดรูปแบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต โดยนิสิตสามารถเขียนข้อ
ร้องเรียนด้วยการทําบันทึกถึงประธานบริหารหลักสูตร การทําบันทึกร้องเรียนผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา 
หรือการเขียนข้อร้องเรียนลงในกล่องรับความคิดเห็น เมื่อได้รับข้อร้องเรียนของนิสิต คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะประชุมหาข้อสรุปเพ่ือจัดการกับข้อร้องเรียนของนิสิตแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งกับนิสิตต่อไป 
 
4. อาจารย์ 
 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

 กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ต้ังแต่การเสนอเพ่ือขออัตรา การประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติผู้
เข้าสมัคร การสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ดําเนินการประกาศรับสมัครผ่านสื่ออย่างกว้างขวางและท่ัวถึง การรับสมัครและตรวจ
คุณสมบัติ การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ เป็นไปอย่าง
ยุติธรรมและโปร่งใส  

 

 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผล และการให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับ
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การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

 4.3  การแต่งต้ังคณาจารย์พเิศษ 
  การแต่งต้ังคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ จะคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งต้ัง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 กระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษ เริ่มจากการเสนอช่ืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้า
พิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร การเชิญอาจารย์พิเศษอาจเชิญสอนทั้งภาคการศึกษาหรือ
เป็นรายช่ัวโมงขึ้นอยู่กับความจําเป็น ความต้องการและเวลา สถานการณ์ที่เหมาะสม อาจารย์พิเศษต้องเป็น
ผู้ที่ได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้ที่เช่ียวชาญในรายวิชาน้ันๆ อย่างเด่นชัดนําเสนอรายชื่อ
อาจารย์พิเศษเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักสูตรจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือระดมสมองในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร และดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย) วิพากษ์สาระของรายวิชาและองค์ประกอบส่วนอ่ืนๆ ของหลักสูตรว่ามีความถูกต้องตามหลัก
วิชา ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความชัดเจน ความทันสมัย ความสามารถแข่งขันได้ และความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติจริง แล้วจึงปรับแก้หลักสูตรเพ่ือดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยต่อไป และกําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ  

 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ความรู้

ความสามารถ และความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง นอกจากน้ีหลักสูตรยังให้ความสําคัญกับการกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ที่เหมาะสมกับหัวข้อและลักษณะของนิสิต เพ่ือให้นิสิตได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์สามารถให้คําปรึกษาต้ังแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อ
จนถึงขั้นการดําเนินงาน การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา  

 

5.3  การประเมินผู้เรียน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกันประชุมพิจารณา มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5 ให้

สอดคล้องกัน และให้นิสิตได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในหลักสูตรฯ  ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะประเมินผู้เรียน โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
ประมินที่หลากหลายจากสิ่งที่นิสิตได้เรียนในรายวิชาน้ันและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กําหนดไว้ แล้วอาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือ
พิจารณา    
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6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
 6.1  การบริหารงบประมาณ 
  คณะศึกษาศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือ
จัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 คณะศึกษาศาสตร์ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันกับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ในด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียน
การสอน  ในส่วนของตํารา หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ัง
วิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า นิสิตสามารถใช้บริการจากสํานักหอสมุดกลาง 
มศว และที่หอสมุดองค์รักษ์ ซึ่งให้บริการทั้งระบบปกติและออนไลน์  นอกจากน้ีนิสิตสามารถขอใช้บริการได้
ที่หอสมุดแห่งชาติ สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆผ่านบริการเครือข่าย รวมทั้งห้องสมุดหรือศูนย์
เอกสารของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และเน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒได้ก่อต้ังมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี จึงมีตําราและเอกสารหายากสําหรับนิสิตได้
ใช้ในการศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะอย่างพอเพียง 
 6.3  การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับอาจารย์และสํานักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหา ตํารา 
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออีเลคโทรนิคเพ่ิมเติมในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตได้
ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซื้อสื่อ ตํารา วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นความรับผิดชอบของคณะใน
แต่ละปี จากงบประมาณเงินแผ่นดิน เงินรายได้ ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ 

ในกรณีที่ต้องการบุคลากรทดแทนหรือเพ่ิมเติม มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร  

จัดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับหลักสูตร มา
เป็นอาจารย์พิเศษ มีห้องเรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอสําหรับนิสิต มีโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแห่งเป็นแหล่งประสบการณ์ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเป็น จากการสอบถาม สํารวจความคิดเห็นของนิสิต
และอาจารย์ เจ้าหน้าที่  

มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุด ทําการบริการอาจารย์และนิสิต เพ่ือจัดหา ตรวจสอบและประเมิน
สื่อและวัสดุอุปกรณ์โดยตรงและดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

มีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตร์ทําหน้าที่บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้
เป็นประจําทุกสัปดาห์ 
 
  



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 43 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
ปีที่ 1
2559 

ปีที่ 2
2560 

ปีที่ 3 
2561 

ปีที่ 4
2562 

ปีที่ 5
2563 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรยีนรู้ ทีก่ําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว   

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถา้มี) ทกุคน ได้รบัการปฐมนเิทศหรือ
คําแนะนําด้านการจดัการเรยีนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้มี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 (1) ประเมินรายวิชา โดยนิสิต 
 (2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
 (3) ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต 
 (4) ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการอภิปราย การซักถาม และการตอบคําถามในช้ันเรียน 
 (5) ดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธ์การสอน 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) ประเมินจากนิสิตเก่ียวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อ
เวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 
 (2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
 (3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 (4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 (1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปี โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ประเมินที่เป็นนิสิตในแต่ละช้ันปี 
 (2) คณะศึกษาศาสตร์ดําเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรในแต่ละปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู้ประเมินที่เป็นนิสิตช้ันปีสุดท้าย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 (3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดําเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรในแต่ละปี โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ประเมินที่เป็นมหาบัณฑิตใหม่ และผู้ใช้มหาบัณฑิตใหม่  
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key 
Performance Indicators) ผลการดําเนินงานท่ีระบุ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

(1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานประจําปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
(2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
(4) มีการนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒท่ี 2547/2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยา 
การวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร  
ภาคผนวก ง รายงานผลการประชาพิจารณ์หลักสูตร  
ภาคผนวก จ รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข  
 

สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 2547/2558  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวัด การประเมิน 
และการวิจัยการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร  
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชมุ ศ.ดร. สาโรช บัวศรี ชัน้ 2 คณะศึกษาศาสตร ์

 
 จากการประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัย
การศึกษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมการประชุม จํานวน 12 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 คน และอาจารย์ประจําหลักสูตร 7 คน  
  

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
1. ดร.ชูศักด์ิ  ขัมภลิขิต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก 
3. ดร.สุรพงษ์  มาลี 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา 
5. ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล 

 
สรุปสาระสําคัญที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้ปรับแก้หลักสูตรได้ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการปรับปรุง เหตุผลในการ 
ไม่ปรับปรุงแก้ไข 

หมวดที่ 2 ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
ตัดคําว่า อย่างสมบูรณ์ ท้ายประโยคออก 
เปลี่ยนเป็น แห่งระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รับไว้พิจารณา คําว่า อย่างสมบูรณ์ 
ครอบคลุมเป้าหมายของการ
พัฒนามนุษย์ 

หมวดที่ 2 ข้อ 1.3 วัตถุประสงคข์อง
หลักสูตร 
1) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ควรเพ่ิมเรื่องการ

แสวงหาความรู้ 
2) ควรเพ่ิมวัตถุประสงค์ข้อ 3 ทีเ่น้นการ

นําความรู้ไปใช้ปฏิบัติ (Practical 
Knowledge) หลังการจัดการเรียนรู้/
การจัดการศึกษา 

ปรับแก้แล้วในหน้า 6-7 
โดยปรับแก้วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรให้ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 

- 

หมวดที่ 3 ข้อ 2.3 ปัญหาของนิสิตแรก
เข้า บรรทัดสดุท้าย เปลี่ยนเป็น ไม่ได้จบ
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ MER โดยตรง 

ปรับแก้แล้วในหน้า 8 - 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการปรับปรุง เหตุผลในการ 
ไม่ปรับปรุงแก้ไข 

หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3 รายวิชาของหลักสูตร   
1) หมวดวิชาบังคับ ช่ือรายวิชาน่าจะมี

สถิติเพ่ือการออกแบบ หรือสถิติและ
การออกแบบ 

รับไว้พิจารณา หมวดวิชาบังคับ รายวิชา 
วปจ 603 การออกแบบวิจัย
ทางการศึกษา มีเน้ือหา
ครอบคลุมสถติิเพ่ือการ
ออกแบบวิจัยทางการศึกษา
อยู่แล้ว 

2) ปรับแก้ช่ือรายวิชา วปจ 636 โมเดล
เชิงสาเหตุขั้นพ้ืนฐาน  

ปรับแก้แล้วในหน้า 21 
โดยเปลี่ยนช่ือเป็นรายวิชา 
วปจ 636 โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้น 
(Structural Eqution 
Modeling) 

- 
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ภาคผนวก ง 
 

รายงานผลการประชาพิจารณ์หลกัสูตร  
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สรุปผลการประชาพิจารณ์หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 
จากการประชาพิจารณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ทั้งหมด จํานวน 24 คน ประกอบด้วยผู้ใช้บัณฑิต 
5 คน ศิษย์เก่า 6 คน ศิษย์ปัจจุบัน 6 คน และอาจารย์ประจําหลักสูตร 7 คน สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 
1. ชื่อหลักสูตร  
 1.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
 ในช่ือหลักสูตรที่เป็นวิชาเอก หากเปลี่ยนจากคําว่า “การศึกษา” เป็น “การเรียนรู้” อาจช่วยทําให้
ทํางานได้องค์กรอ่ืนๆนอกจากองค์กรด้านการศึกษา   
 1.2 ความคิดเห็นของศิษย์เก่า  

ช่ือหลักสูตรมีความชัดเจน แต่ค่อนข้างยาว  
1.3 ความคิดเห็นของศิษย์ปัจจุบัน 
ช่ือหลักสูตรชัดเจนขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา น่าจะเพ่ิมคําว่า 

“ประกัน” 
 

2. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
- ควรเขียนวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อโดยจัดเรียงหมวดหมู่ (มิติความรู้ความสามารถ มิติของ

กระบวนการความสามารถ มิติคุณลักษณะ มิติสมรรถนะของบัณฑิต) แยกให้เป็นประเด็นตามสมรรถนะ 
(Competency) ให้ชัดเจน สอดคล้องกับประเด็นความคาดหวังที่มีต่อบัณฑิตเมื่อเข้าสู่การทํางาน จะทําให้
วัตถุประสงค์ชัดเจนขึ้น 

- ควรเพ่ิมการติดตามประเมินผลคุณภาพของบัณฑิตเมื่อเข้าสู่การทํางานไปแล้ว 
2.2 ความคิดเห็นของศิษย์เก่า  
- ควรขยายความคําว่า “อย่างสมบูรณ์” ที่ปรัชญาของหลักสูตร 
- เพ่ิมคําว่า “ศักยภาพ” หน้าคําว่ามนุษย์ องค์การ และสังคม 
- ขาดการระบุบริบทของการศึกษา 
2.3 ความคิดเห็นของศิษย์ปัจจุบัน 
- ครอบคลุมกับสาขาวิชา 
- ตรงกับความต้ังใจมาเรียน 
- คําว่าคุณธรรม “ขั้นสูง” อาจระบุให้เป็นรูปธรรมขึ้น 

 
 
 
3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
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3.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
- ไม่ต้องระบุประสบการณ์ 
- ควรผ่านมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย 
- ควรเปิดช่องทางให้ยืดหยุ่น สําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาทั้งการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

(CUTEP, TUGET) และประสบการณ์ทํางาน 
3.2 ความคิดเห็นของศิษย์เก่า  
- การสอบคัดเลือก ควรให้มีการนําเสนอประเด็นหรือหัวข้อที่สนใจประกอบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เช่น ผลงานวิชาการ เป็นต้น 
3.3 ความคิดเห็นของศิษย์ปัจจุบัน 
- มีข้อดีที่เปิดกว้างรับทุกสาขา ผู้เรียนจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ

ปรัชญาของสาขาวิชาที่เปิดกว้าง แต่อาจทําให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน ควรระบุวิชาปรับพ้ืนฐาน สําหรับ
นิสิตแรกเข้าให้มีฐานเท่ากัน 
 
4. โครงสร้างหลักสูตร 

4.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
- ควรพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการรับนิสิตใหม่กับกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให้

นิสิตสามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตร  
4.2 ความคิดเห็นของศิษย์เก่า 
สาขาการทดสอบและวัดผลการศึกษา ควรให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากอาจารย์ที่เช่ียวชาญด้าน

การสร้างเครื่องมือ ควรมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแบบทดสอบระดับชาติ 
4.3 ความคิดเห็นของศิษย์ปัจจุบัน 
จํานวนหน่วยกิตเหมาะสม และควรจะกําหนดให้ลงวิชาที่มีลักษณะคล้ายกับ RHP681 RHP881 ไว้

อย่างน้อย 1-2 เทอม หลังเรียน course work เรียบร้อยแล้ว 
 
5. รายวิชา (วิชาพื้นฐาน วิชาแกนวิชาเอก วิชาเลือก และปริญญานิพนธ์) 

5.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
- นักศึกษาที่ยังไม่มีวุฒิครู จะต้องลงเรียนวิชาพ้ืนฐานก่อน อย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
- สําหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา เข้ามาศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา แล้ว

ต้องการนําวุฒิไปเทียบเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย ดังน้ัน ช่ือรายวิชาในหลักสูตรต้องตรงตาม
มาตรฐานของคุรุสภา หรืออาจใช้ช่ือรายวิชาหรือผนวกคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องตามท่ีคุรุสภากําหนด 

- ควรให้ความสําคัญกับรายวิชา G-Theory และ IRT นอกจากน้ีควรพิจารณาว่าจะรวมหรือแยก
รายวิชา  

- ควรให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการประเมิน การประกันคุณภาพ หรือการประเมินอภิมาน หาก
เป็นไปได้ควรมีการทํา MOU กับ สมศ. หรือ สทศ. ซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรน้ี สามารถเป็นผ่านได้ใบประเมินผู้
ประเมินภายนอกตามมาตรฐาน สมศ. หรืออาจปรับเพ่ือจะรับผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษา แต่เป็นผู้มีความ
ประสงค์อบรมเพ่ือเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. 

- หลักสูตรระดับปริญญาโทครอบคลุมดีแล้ว หากเพ่ิมเติมกระบวนการวางแผนในการประกัน
คุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จะครอบคลุมและตรงกับที่ผู้บัณฑิตต้องการ 
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- ควรทบทวนหลักสูตรว่ากลุ่มผู้รับการศึกษา/ผู้รับบริการหลักคือใคร แม้ว่าบางเรื่องสามารถ
ประยุกต์ใช้ในวงการอ่ืนๆ ได้จริง แต่จุดเน้นคือด้านการศึกษาใช่หรือไม่ (ระบบประกันคุณภาพด้านธุรกิจกับ
ด้านการศึกษาแตกต่างกัน) 

- การใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพ่ือพยากรณ์อนาคตในเชิงธุรกิจ อาจเพ่ิมในคําอธิบาย
รายวิชาวิจัยและสถิติ  

- แผนการทําปริญญานิพนธ์อาจจัดเป็นลําดับขั้นตอน Concept paper > Proposal > Thesis 
- ควรจัดรายวิชาสัมมนา ต้ังแต่ช่วงต้นๆ โดยประเด็นที่สนใจแยกย่อยเป็นช่วงๆ ไป เพ่ือให้ผู้สอน

และผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเตรียมการนําเสนอความก้าวหน้า
ของวิทยานิพนธ์ ซึ่งความคืบหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิตดีขึ้น และความคิดเห็นของอาจารย์ไม่ค่อย
ขัดแย้งกันในช่วงที่สอบจบ เน่ืองจากอาจารย์ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วย 

- ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ต้องสร้างองค์ความรู้ นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน หรือสามารถ
นําไปแก้ไขปัญหาในองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ได้ ประเด็นอาจจะไม่ต้องใหญ่ แต่ไม่ใช่ประยุกต์วิจัยในช้ันเรียน
มาทําเป็นปริญญานิพนธ์ 

- ปริญญานิพนธ์ควรมีฐานที่มาจากโจทย์จริงๆ ในองค์กรหรือชีวิตประจําวัน และมีผลกระทบต่อ
สังคม 

- มาตรฐานการจบหลักสูตร ป.โท ในทางปฏิบัติ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับประกาศมาตรฐาน
ของ สกอ. ด้วย เช่น ต้องเผยแพร่/นําเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยส่วนใหญ่จะต้องเป็นลักษณะการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เกือบทั้งหมด 

5.2 ความคิดเห็นของศิษย์เก่า  
รายวิชาเลือกของระดับปริญญาโทน่าจะมีรายวิชา IRT ขั้นสูงเพ่ิมเติม 
5.3 ความคิดเห็นของศิษย์ปัจจุบัน 
- หลักสูตรระดับปริญญาโทควรมีวิชาเก่ียวกับสถิติเพ่ิมเป็นวิชาเอก 
- ควรเพ่ิมวิชาเลือกสถิตินอนพาราเมตริก 

 
6. ความคาดหวังที่มีต่อบัณฑิตเม่ือเข้าสู่การทํางาน/ความคาดหวังของนิสิตเม่ือสําเร็จการศึกษา

การศึกษาจากหลักสูตร 
6.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
- เติมเต็มทักษะการใช้เทคโนโลยีในแสวงหา/ค้นคว้าองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
- มิติความเป็นผู้ นําในเชิงวิชาการ การส่ือสาร นําเสนอมุมมอง แสดงความคิดเห็น การ

วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิชาการ ต้องเสริมและฝึกขั้นตอนการนําเสนอผลงาน ลําดับความคิดในการนําเสนอ
ผลงาน 

- กล้าแสดงออกในการสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เก่ียวข้องกับการทํางาน  
- เปิดความคิด ทัศนคติ หรือต่อยอดความคิดในภาพกว้าง เพ่ือหาทางออกทางอ่ืนๆ พัฒนาหรือ

เรียนรู้นอกเหนือจากหน้าที่ที่ทํา (job description) 
- สร้างเวทีการนําเสนอ การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 
- เพ่ิมภาวะผู้นํา ปรับตัวได้ และกล้าแสดงออก (ในอัตลักษณ์ มศว) 
6.2 ความคิดเห็นของศิษย์เก่า  
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 ด้านคุณธรรม จริยธรรม: เน้นความซ่ือสัตย์ (จรรยาบรรณนักวิจัย) ความมีวินัย ทํางานตามกรอบ
เวลาและมีจิตสาธารณะ 

ด้านความรู้: เน้นการนําความรู้ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกไปใช้ ประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ ความ
เช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาหรือตัวแปรที่ศึกษา โดยอาจแบ่งเป็นเช่ียวชาญในพ้ืนฐานของวิชาตามสาขา และ
เช่ียวชาญในวิชาเฉพาะวิชาเอก 

ด้านทักษะทางปัญญา: เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง
ในเร่ืองที่สนใจศึกษา มีมุมมองของนักวิชาการ มองต่อยอด มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง มี
ความคิดริเริ่ม การวางแผนจัดระบบงาน การตรวจสอบความถูกต้อง มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ตรวจสอบ
ตนเองอยู่เสมอ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: เน้นความสามัคคี การละลายพฤติกรรมจากการ
ปฐมนิเทศ ลดอัตตาความเป็นตัวตน การส่ือสาร การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล รู้จักปรับตัว มีความ
เป็นกัลยาณมิตร ไม่จ้องจับผิด/ขัดขวางการทํางานของผู้อ่ืน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข: ฝึกการปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีความหลากหลาย เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวิจัยควรใช้ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขอย่างสร้างสรรค์ รู้กาลเทศะ เช่ือมโยงตัวเลขการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี เมื่อทําได้แล้วต้อง
สามารถถ่ายทอดให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

6.3 ความคิดเห็นของศิษย์ปัจจุบัน 
ครอบคลุมดีแล้ว 

 

7. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
7.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
- รูปแบบการเรียนการสอน ควรเรียนโดยใช้งานเป็นตัวนําเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ (Project Based) 

โดยเพ่ิม PBL เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาฝึกคิดเชิงวิพากษ์ กล้าพูดกล้านําเสนอ 
- ปรับกระบวนการเรียนรู้และการทํางานของนักศึกษา เน้นฝึกกระบวนการสังเคราะห์ (ไม่ใช่ไปค้น

เอกสารมาคัดลอก หรือนํามาตัดต่อ) 
- สะท้อนให้เห็นว่าเน้ือหาที่เรียนหรือสิ่งที่กําลังศึกษาอยู่ มีความสัมพันธ์กับภาระงานที่ทําหรือ

นําไปใช้กับงานที่ทําประจําได้ 
7.2 ความคิดเห็นของศิษย์เก่า  
ไม่มี 
7.3 ความคิดเห็นของศิษย์ปัจจุบัน 
หลักสูตรควรสนับสนุนเทคโนโลยีสําหรับการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร  
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มคอ.7 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนษุย์  ประจําปกีารศึกษา 2557 
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. หลักสูตร 

 การศึกษามหาบัณฑิตและปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์   
2. ระดับคณุวุฒิ 

ระดับมหาบัณฑิต: การศึกษามหาบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์) 
ระดับดุษฎีบัณฑิต:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์) 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.2 ได้แก่ 
1. อ. ดร.สุวพร  เซ็มเฮง (Ph.D. Educational Research and Evaluation) 
2. ผศ.ดร.พาสนา  จุลรัตน์ (Ph.D. Educational Psychology) 
3. ผศ.ดร.อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์ (Ph.D. Special Education, Gifted and Talented Children) 

 ในปีการศึกษา  2557  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คน มีดังน้ี 

ลําดับ 
รายช่ืออาจารย์ประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิสูงสุด ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ 
ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. ตรงกับวิชาที่

สอน 
1 รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์       
2 ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์       
3 ผศ.ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์       
 รวม  3 - 2 1 3 

 
4. วันที่รายงาน 

29 กรกฎาคม 2558 
5. ปีการศึกษาท่ีรายงาน 

ปีการศึกษา 2557 
6. สถานทีต้ั่ง 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  114 ซอยสุขุมวิท 23   ถนนสขุุมวิท เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
 

 
1. จํานวนนสิิตชัน้ปีที่ 1  ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน 
ระดับปริญญาโท 

แขนงวิชา ชั้นปีที่ 1 

การทดสอบและวัดผลการศึกษา 9 คน 
การตรวจสอบและประกันคณุภาพการศึกษา 6 คน 

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 11 คน 
จิตวิทยาการศึกษา 4 คน 

จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คําปรึกษา 11 คน 
การศึกษาพิเศษ 7 คน 

รวม 48 คน 
 
ระดับปริญญาเอก 

แขนงวิชา ชั้นปีที่ 1 

การทดสอบและวัดผลการศึกษา - คน 
การตรวจสอบและประกันคณุภาพการศึกษา - คน 

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 15 คน 
จิตวิทยาการศึกษา - 

จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คําปรึกษา - คน 
การศึกษาพิเศษ - คน 

รวม 15 คน 
 

2. จํานวนนสิิตทีส่ําเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน 
2.1  จํานวนนสิิตที่สาํเร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร 

  - คน 
2.2  จํานวนนสิิตที่สาํเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 

  - คน  
2.3  จํานวนนสิิตที่สาํเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร 

  12 คน  
2.4  จํานวนนสิิตที่สาํเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ) 

  การวิจัยและสถิติทางการศึกษา   จํานวน 2 คน 
  จิตวิทยาการศึกษา    จํานวน 3 คน 
  จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คําปรึกษา  จํานวน 7 คน 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 85 

3. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศกึษา 
3.1  ร้อยละของนิสิตที่สาํเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ จํานวนที่รับเขา้
จํานวนที่สาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (ร้อยละ) 

2554 2555 2556 2557 
2554 67 - -  

(0) 
10 

(14.29) 
9 

(12.86) 
2555 47 - - 1  

(2.04) 
4 

(8.16) 
2556 65 - - - -  

(0) 
2557 48 - - - - 

 
ระดับปริญญาเอก 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ จํานวนที่รับเขา้
จํานวนที่สาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (ร้อยละ) 

2554 2555 2556 2557 
2554 42 - - -  

(0) 
- 

2555 12 - - - -  
(0) 

2556 31 - - - - 
2557 7 - - - - 
 
 

4. จํานวนและร้อยละของนสิิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสตูรในแต่ละป ี
ระดับปริญญาโท 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้  
(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่มใช้

หลักสูตร) 

จํานวนที่
รับเขา้ 

จํานวนนสิิตคงอยู่ (จํานวน
จริง)  

ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคง

อยู่ 
2554 2555 2556 2557 

2554 70 70 70 70 60 100 
2555 49 - 49 49 48 100 
2556 63 - - 63 63 100 
2557 50 - - - 50 - 
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ระดับปริญญาเอก 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้  
(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่มใช้

หลักสูตร) 

จํานวนที่
รับเขา้ 

จํานวนนสิิตคงอยู่ (จํานวน
จริง)  

ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคง

อยู่ 
2554 2555 2556 2557 

2554 42 - 42 42 42 100 
2555 12 - - 12 12 100 
2556 31 - - 31 31 100 
2557 7 - - - 7 - 

 
5. อัตราการเปลีย่นแปลงจํานวนนสิิตในแต่ละปีการศึกษา 
  สัดส่วนของนิสิตสอบผ่านตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จํานวนนิสิตทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

 ระดับมหาบัณฑิต  นิสิตช้ันปีที่ 1 ที่เรียนต่อช้ันปีที่ 2 เท่ากับ 100 % จําแนกเป็น 6 วิชาเอก ดังน้ี 
วิชาเอก นิสิตช้ันปีที่ 1 นิสิตช้ันปีที่ 2 ร้อยละ 

การทดสอบและวัดผลการศึกษา 8  คน 8  คน 100 
ตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา 6  คน 6  คน 100 
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 15  คน 15  คน 100 
จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้
คําปรึกษา 

11  คน 11  คน 100 

จิตวิทยาการศึกษา 4  คน 4  คน 100 

การศึกษาพิเศษ 7  คน 7  คน 100 

 
ระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวนนิสิตที่เข้าสอบต่อจํานวนนิสิตที่สอบผ่าน เท่ากับ 100 % ดังน้ี 

วิชาเอก จํานวนนิสิตที่เข้าสอบ จํานวนที่สอบผ่าน ร้อยละ 
ตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา 7  คน 7  คน 100 

 
6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนสิติตามแผนการศึกษา 

 - 
7. ภาวการณ์ได้งานทําของบณัฑิตภายในระยะ 1 ปี  หลังสาํเร็จการศึกษา   

100%  
 

8. การวิเคราะหผ์ลที่ได้ 
- 
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หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
   - 
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา 

  - 
 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรปุรายวิชาของหลักสูตร 
 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
 
ระดับมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 

รายวิชาบังคับร่วม วิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ระดับมหาบัณฑิต 6 แขนงวิชา ที่
เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1   สรปุรายวิชาบังคับร่วม ระดับมหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับร่วม  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
 ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

วพศ 611 เทคนิคการพัฒนาและการใช้
เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 

            

 - แขนงวิชาการทดสอบและวัดผล
การศึกษา 

8 2 2 4         

 - การตรวจสอบและประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

6  2 4         

 - แขนงวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

15 8 3      4    

 - แขนงจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และ
การให้คําปรึกษา 

11 6 2 1 1    1    

 - แขนงจิตวิทยาการศึกษา 4 3  1         
 - แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ 7 2 4 1         
 รวม 

51 
2
1 

1
3 

1
1 1    5 

วพศ 612 กระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ของ
มนุษย์ 

            

 - แขนงวิชาการทดสอบและวัดผล
การศึกษา 

8  3 5         

 - การตรวจสอบและประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

6 2 3 1         

 - แขนงวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

15 5 5 1     4    

 - แขนงจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และ
การให้คําปรึกษา 

11 4 4 1     2    
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รายวิชาบังคับร่วม  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
 ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

 - แขนงจิตวิทยาการศึกษา 4 1 2 1         
 - แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ 7 2 4 1         
 รวม 

51 
1
4 

2
1 

1
0     6 

   

วพศ 613 สัมมนาหลักการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ 

            

 - แขนงวิชาการทดสอบและวัดผล
การศึกษา 

8 8           

 - แขนงวิชาการตรวจสอบและ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

6 6           

 - แขนงวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

15 1
3 

      2    

 - แขนงจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และ
การให้คําปรึกษา 

11 1
0 

      1    

 - แขนงจิตวิทยาการศึกษา 4 4           
 - แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ 7 7           
 รวม 

51 
4
8 0 0 0 0 0 0 3 

   

วพศ 614 สถิติวิเคราะห์ข้ันสูง             
 - แขนงวิชาการตรวจสอบและ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา (ป.
เอก) 

7 1 2 4         

 รวม 7 1 2 4         
 
ตาราง 2   สรปุรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา 
ระดับมหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
วปจ 611 ทฤษฎีทางการทดสอบและการ
วัด 

8 4 2 2         

วปจ 614 สัมมนาการทดสอบและวัดผล
การศึกษา 

13 4 7 2         

รายวิชาเลือก             
-              

รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือ
สร้างและสื่อสารความรู้ 

8 1 4 3         
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ตาราง 3    สรปุรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการตรวจสอบและประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
วปจ 621 หลักการและวิธีการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

6 3 1 2         

วปจ 624 สัมมนาการตรวจสอบและ
ประเมินทางการศึกษา 

2 1 1          

รายวิชาเลือก             
วปจ 627 การประเมินโครงการ 20 5 5 5        5 
รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือ
สร้างและสื่อสารความรู้ 

6  2 4         

ตาราง 4   สรปุรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
ระดับมหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             

วปจ 632 การออกแบบการวิจัยเชิง
บรรยาย 

15 8 2 1     4    

วปจ 634 สัมมนาการวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

16 6 6 4         

รายวิชาเลือก             
วปจ 631 การออกแบบการวิจัยเชิง
ทดลองและก่ึงทดลอง 

18 4 3 9        2 

วปจ 632 การออกแบบการวิจัยเชิง
บรรยาย 

8 1          7 

วปจ 635 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 36 8 2 7 1 1      1
7 

วปจ 836 การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ 16 8 5 2 1        

รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือ
สร้างและสื่อสารความรู้ 

15 7 3 1     4    
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ตาราง  5  สรปุรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และ
การให้คําปรึกษา ระดับมหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
จพป 611 การพัฒนามนุษย์และทฤษฎี
เทคนิคการให้คําปรึกษา 

11 2 5 2 1    1    

จพป 613 สัมมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์
และการให้คําปรึกษา 

17 8 8 1         

จพป 614 การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
พัฒนามนุษย์และการให้คําปรึกษา 1 

17 3 1
4 

         

รายวิชาเลือก             
จพป 611 การพัฒนามนุษย์และทฤษฎี
เทคนิคการให้คําปรึกษา 

            

จพป 615 ครอบครัวศึกษา 11 8 2      1    
รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือ
สร้างและสื่อสารความรู้ 

13 8 1 2    1 1    

ตาราง 6   สรปุรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการจิตวิทยาการศึกษา ระดับ
มหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E IP W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
จพป 621 จิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์ 4 3 1          
จพป 624 การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
การศึกษา 1 

12         1
2 

  

รายวิชาเลือก             
จพป 625 ความคิดสร้างสรรค ์ 13 9 4          
รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือ
สร้างและสื่อสารความรู้ 

4 1 2 1         
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ตาราง  7  สรปุรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ ระดับ
มหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I P W

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
กศพ 671 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคล
ท่ีมีความต้องการพิเศษ 

7 5 1 1         

กศพ 672 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสําคัญ
ทางการศึกษาพิเศษ 

3 3           

รายวิชาเลือก             
กศพ 643 จิตวิทยาสําหรับบุคคลท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 

1 1           

กศพ 681 การฝึกงาน 1 3 2         1  
กศพ 682 การฝึกงาน 2 2 2           
รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือ
สร้างและสื่อสารความรู้ 

7 2 1 4         

 
ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับร่วม วิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ระดับดุษฎีบัณฑิต 3 แขนงวิชา ที่
เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   ดังแสดงในตาราง  

ตาราง  8  สรปุรายวิชาบังคับร่วม ระดับดุษฎีบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  

รายวิชาบังคับร่วม  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
 ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

วพศ 711 การออกแบบและพัฒนา
เคร่ืองมือวัดศักยภาพมนุษย์ 

            

 - แขนงวิชาการตรวจสอบและการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

7 1 3 3         

วพศ 712 กระบวนทัศน์ทางสติปัญญา             
 - แขนงวิชาการตรวจสอบและการ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
7 5 2          
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ตาราง  9  สรปุรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการตรวจสอบและประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
วปจ 821 ทฤษฎีการประเมินและการ
ประยุกต์ 

7 2 2 3         

วปจ 822 การประเมินและพัฒนา
บุคลากร 

7 3 2 2         

รายวิชาเลือก             
วปจ 821 ทฤษฎีการประเมินและการ
ประยุกต์ 

5 5           

วปจ 822 การประเมินและพัฒนา
บุคลากร 

5           5 

             
รายวิชาพ้ืนฐาน             

-             

ตาราง  10  สรุปรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
ระดับดุษฎีบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
-              

รายวิชาเลือก             
วปจ 836 การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ 20 1

1 
3         6 

รายวิชาพ้ืนฐาน             
-             
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ตาราง  11  สรุปรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้
คําปรึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
จพป 813 สัมมนาการวิจัยด้านจิตวิทยา
พัฒนามนุษย์และการให้คําปรึกษา 

7 7           

จพป 814 การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
พัฒนามนุษย์และการให้คําปรึกษา 2 

7 2 4 1         

รายวิชาเลือก             
จพป 822 การฝึกอบรมและการ
ออกแบบการสอน 

7 6 1          

จพป 826 การทดสอบทางจิตวิทยา
  

8 2 4 1        1 

รายวิชาพ้ืนฐาน             
-             

 

ตาราง  12  สรุปรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการจิตวิทยาการศึกษา ระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E IP W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
จพป 823 สัมมนาการวิจัยด้านจิตวิทยา
การศึกษา 

7 7           

จพป 824 การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
การศึกษา 2 

7         7   

รายวิชาเลือก             
-             

รายวิชาพ้ืนฐาน             
-             
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ระดับมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 
 

รายวิชาบังคับร่วม วิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ระดับมหาบัณฑิต 6 แขนงวิชา ที่
เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   ดังแสดงในตาราง  

ตาราง 13    สรุปรายวิชาบังคับร่วม ระดับมหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
รายวิชาบังคับร่วม  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 

 ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU
วพศ 614 สถิติวิเคราะห์ข้ันสูง             
- แขนงวิชาการทดสอบและวัดผล
การศึกษา 

8 1 3 3 1        

- การตรวจสอบและประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

6 1 1 2 2        

- แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา 

11 4 5 2         

- แขนงจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการ
ให้คําปรึกษา 

10 7 3          

- แขนงจิตวิทยาการศึกษา 4 3  1         
- แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ 6 1 2 2       1  

รวม 
45 

1
7 

1
4 

1
0 3      1  

 
ตาราง  14  สรุปรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการทดสอบและวัดผล
การศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
วปจ 612 ทฤษฎีทางการทดสอบและการ
วัด 

8 3 3 2         

วปจ 613 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้านจิต
พิสัยและทักษะพิสัย 

8 8           

รายวิชาเลือก             
วปจ 613 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้านจิต
พิสัยและทักษะพิสัย 

3           3 

รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 8 2 2 4         
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ตาราง  15  สรุปรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการตรวจสอบและประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
วปจ 622 การประเมินหลักสูตรและการ
สอน 

6 2 2 2         

วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผน
ทางการศึกษา 

6 3 3          

รายวิชาเลือก             
วปจ 622 การประเมินหลักสูตรและการ
สอน 

1 1           

รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 6 4 1 1         

 

ตาราง  16  สรุปรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
ระดับมหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
วปจ 631 การออกแบบการวิจัยเชิง
ทดลองและก่ึงทดลอง 

11 4 5 2         

วปจ 633 การวิจัยเชิงคุณภาพ 11 3 4 4         
รายวิชาเลือก             
วปจ 631 การออกแบบการวิจัยเชิง
ทดลองและก่ึงทดลอง 

2 1          1 

วปจ 633 การวิจัยเชิงคุณภาพ 14 1        1
3 

  

วปจ 639 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวัดผล
ประเมินผลและวิจัยการศึกษา 

14 5 8 1         

วปจ 832 สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม 16 5 4 5 1 1       
รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 11 4 7          
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ตาราง 17   สรุปรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และ
การให้คําปรึกษา ระดับมหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
จพป 612 จิตวิทยาฝึกอบรม 9 3 6          
รายวิชาเลือก             
จพป 611 การพัฒนามนุษย์และทฤษฎี
เทคนิคการให้คําปรึกษา 

2         2   

จพป 618 การให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม 9 6 3          
รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 11 6 4 1         

 

ตาราง 18  สรปุรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการจิตวิทยาการศึกษา ระดับ
มหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
จพป 622 การปรับพฤติกรรม 6 5 1          
รายวิชาเลือก             
จพป 622 การปรับพฤติกรรม 1 1           
รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 4 1 2 1         

 

ตาราง 19   สรุปรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ ระดับ
มหาบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
กศพ 611 โสตสัมผัสวิทยา 2 1          1 
กศพ 612 วิธีสอนภาษาสําหรับบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยิน 

1 1           

กศพ 631 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะ
ความบกพร่องทางสติปัญญา 

4 4           

กศพ 632 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

4 4           

รายวิชาเลือก             
-              

รายวิชาพ้ืนฐาน             
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 6 2 2 2         
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ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 
รายวิชาบังคับร่วม วิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ระดับดุษฎีบัณฑิต 3 แขนงวิชา ที่

เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ดังแสดงในตาราง 

ตาราง  20  สรุปรายวิชาบังคับร่วม ระดับดุษฎีบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับร่วม  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
 ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

วพศ 713 ร่างกาย จิต สมอง และการ
เรียนรู้ของมนุษย์ 

            

 - แขนงวิชาการตรวจสอบและการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

7 2 4 1         

 

ตาราง 21   สรุปรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการตรวจสอบและประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
วปจ 823 ยุทธศาสตร์การประเมินเพ่ือ
พัฒนาองค์การ 

7 3 2 2         

วปจ 824 สัมมนาการบริหารและการ
จัดการการประเมิน 

7 7           

รายวิชาเลือก             
วปจ 823 ยุทธศาสตร์การประเมินเพ่ือ
พัฒนาองค์การ 

2 2           

รายวิชาพ้ืนฐาน             
-             

 

ตาราง  22  สรุปรายวิชาบังคับเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน แขนงวิชาการจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการ
ให้คําปรึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  จํานวนนิสิตท่ี การกระจายของระดับคะแนน 
วิชาเลือก และวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D E I W AU

รายวิชาบังคับเฉพาะ             
จพป 811 การพัฒนามนุษย์และการให้
คําปรึกษาครอบครัว   

2 2           

จพป 812 การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มข้ัน
สูง             

2         2   

รายวิชาเลือก             
-              

รายวิชาพ้ืนฐาน             
      -             
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
  - 
 
3.  การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  
 3.1  รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 
   - 
 

 3.2  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
  - 

 
 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสตูร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

การสอนในรายวิชาบังคับร่วม 
ทําให้หน่วยกิตในการเรียน
วิชาเอกลดลง 

นิสิตได้เรียนในวิชาเอกไม่ลุ่มลึก
เท่าที่ควร 

-จัดสรรให้เรียนวิชาเลือกเพ่ิมขึ้น 
และปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

  
หมวดที่ 6 สรปุการประเมินหลักสูตร 

 
1. การประเมินจากผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่สํารวจ) 
        นิสิตช้ันปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยนิสิตปริญญาโท 51 คน และนสิติปริญญาเอก 
14 คน รวมทั้งหมด 65 คน มนิีสิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสตูร จํานวน 44 คน 
(ร้อยละ 67.69) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสตูร มีคะแนนเฉล่ีย 
4.15 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
2.  การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ มีคะแนนเฉล่ีย 4.79 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
 
3.  การประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ 
 ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร  

หลักสูตรได้จัดประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน จํานวน 6 คร้ังในปี
การศึกษา 2557 โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.8, 88.8, และ 83.3 
ตามลําดับ  

รายงานการประชุม
ปีการศึกษา 2557 
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 ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรได้ผ่านการรับทราบให้ความเห็นชอบ
จาก สกอ. เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2554 โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

มคอ.2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในภาคการศึกษาท่ี 
1/2557 จํานวน 44วิชา และภาคการศึกษาท่ี 
2/2557 จํานวน 22วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
 

มคอ. 3 และ  
มคอ. 4  

ปีการศึกษา 2557 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในภาค
การศึกษาท่ี 1/2557 จํานวน 44วิชา และภาค
การศึกษาท่ี 2/2557 จํานวน 22วิชา ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

มคอ. 5 และ  
มคอ. 6  

ปีการศึกษา 2557 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 

มคอ. 7  
ปีการศึกษา 2557 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนด
ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 
ทุกรายวิชา  

รายงานการประชุม
ปีการศึกษา 2557 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตรนําผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว มาพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ 

มคอ. 7  
ปีการศึกษา 2556 

มคอ. 3  
ปีการศึกษา 2557 
และรายงานการ
ประชุมหลักสูตร 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่ (อ.ดร.พนิดา  มารุ่งเรือง) ได้รับ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอนในท่ี
ประชุมภาควิชา และได้เข้าร่วโครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หมวด
วิชาหลักสูตรเฉพาะ) ระหว่างวันท่ี 1-6 กรกฎาคม 
2558  นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการรอเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความ

รายงานการประชุม
ภาควิชาฯ 

และกําหนดการ
ประชุม 
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 ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เป็นครูและทักษะการสอนรุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 
20 – 24 กรกฎาคม 2558 

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งคร้ัง 

เอกสารรายงานการ
พัฒนาทางวิชาการ 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่รับการประเมิน เนื่องจากไม่มีบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอนประจําหลักสูตร 

 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

นิสิตชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2557 
ประกอบด้วยนิสิตปริญญาโท 51 คน และนิสิต
ปริญญาเอก 14 คน รวมท้ังหมด 65 คน มีนิสิต
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร จํานวน 44 คน (ร้อยละ 67.69)ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นิสิตชั้นปีสุดท้ายท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ี
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

บัณฑิต 12 คน 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100  
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 
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หมวดที่ 7  คุณภาพของการสอน 
 

1. การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
1.1   รายวิชาที่มีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสและชื่อรายวิชา การประเมินจาก
นิสิต 

การประเมินคณุภาพการ
สอน 

แผนการปฏิบติัที่ได้
ดําเนนิการแลว้ 

 มี ไม่มี  มี ไม่มี 
ทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 

√  สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การนําเสนอรายงาน 
การทดสอบ 
ความมีวินัยในตนเองและ
ความรับผิดชอบในการเรียน
และการทาํงาน 

√  

 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดทุกประการ  และได้ผลที่สามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการ

หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  ประสทิธผิลของกลยุทธก์ารสอน  

กลยุทธ์การสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้นําเสนองานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าในเน้ือหาวิชาต่าง ๆ  น้ัน
ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  รวมท้ังการให้คะแนนที่มีความเหมาะสม และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน  
ทําให้นิสิตมีทักษะในการเรียนรู้เป็นอย่างดี  และสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 

2.1 สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหลง่ต่างๆ  และ 2.2  แนวทางแก้ไข/
ปรับปรุง ดังนี ้

สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
คุณธรรม จริยธรรม 
การประเมินคุณธรรมจริยธรรม ควรสอดแทรกใน
รายวิชาให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทําผิด
คุณธรรมโดยยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็น
กรณีศึกษาใหนิ้สิตอภิปรายร่วมกัน 

 
จัดการเรียนการเรียนโดยเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เป็นกรณีศึกษาให้นิสิตร่วมอภิปรายสอดแทรกใน
ทุกรายวิชา 
 
 

ความรู ้
ควรส่งเสริมใหนิ้สิตมีความรู้อย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง 
และกว้างขวาง  สามารถนําความรู้ไประยุกต์ใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการปฏิบัติในวิชาชีพได้  
รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  โดยใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่ถูกต้องและเหมาะสม 

1.  จัดกิจกรรมท่ีให้นิสิตได้แสดงองค์ความรู้ที่ลึกซึ้ง
และกว้างขวาง ในรูปของการจัดสัมมนา  
2.  จัดกิจกรรมที่ใหส้่งนิสิตสามารถนําองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ถูกต้องและเหมาะสมสําหรับใช้ในการเรียนการสอน
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สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
ทักษะทางปัญญา 
ควรส่งเสริมใหนิ้สิตมีทักษะในการแสวงหาความรู้  
สามารถพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการที่สร้างสรรค์ 

จัดกิจกรรมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะในการแสวงหา
ความรู้ในวิชาชีพโดยมอบบหมายให้นิสตศกึษา
ค้นคว้า และนาํเสนอบทความในการประชุมทาง
วิชาการ 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ส่งเสริมให้นิสติมีทักษะทางสงัคม และ
ความสามารถในการจัดการปัญหาต่าง  ๆ  
 

จัดกิจกรรมที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่ม  และการฝึก
ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสือ่สาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริมให้นิสติมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  รวมทั้งการแปลผลและ
นําเสนอผลการวิเคราะห์  

จัดกิจกรรมเรยีนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ  ให้นิสติได้ฝึก
วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์จําลอง และ
นําเสนออย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมัย 

 
3.  การปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร   มี       ไม่มี         
3.1  สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
 กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการปฐมนิเทศ  และคณาจารย์ประจําหลักสูตร จะช้ีแจงรายละเอียด

และนิเทศให้คาํแนะนําในการทํางาน  การจัดการเรียนการสอน  และสังเกตการณ์สอนในรายวิชาต่าง ๆ  
 
3.2  สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 ดีมาก  เพราะเป็นประโยชน์ในการทํางาน  การจัดการเรียนการสอน 
 
3.3  หากไม่มกีารจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการ 

 - 
 
4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรม จํานวนผูเ้ข้ารว่ม (อาจารย์) 
โครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ 22 
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หมวดที่ 8  ข้อคิดเหน็และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 
1.  ข้อคิดเหน็หรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสตูร/ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรต่อขอ้คิดเหน็หรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 
- 
 
2. การนําไปดําเนนิการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
- 
 

หมวดที่ 9  แผนการดําเนนิการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
1.  ความก้าวหน้าของการดําเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีี่ผ่านมา  

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน
ปรับปรุงหลักสตูร เปิดหลักสูตรใหม่ภายใน

ปีการศึกษา 2556 
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร, 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
และ
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสตูร 

การดําเนินการเป็นไป
ตามแผน มกีารประชุม
ร่วมกันเป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเน่ือง ขณะนี้อยู่
ระหว่างการรวบรวม
ความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 
2.  ข้อเสนอในการพฒันาหลักสูตร 
 2.1  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือกฯ 
  เปิดหลักสูตรใหม่  
 2.2  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  

              -  
2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

 1.  พัฒนาคณาจารย์โดยสนับสนุนให้เข้ารว่มนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 2.  สนับสนุนให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการ  เอกสารประกอบการสอน  และตําราที่ใช้ในการเรียน
การสอน 
 
3. แผนปฏิบัติการใหม่สาํหรบัปี 2558 
  - 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
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ความเชี่ยวชาญ 
 สาขาวิชา การวัด การประเมิน สถิติและวิจัยทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
องอาจ นัยพัฒน์ (กําลังพิมพ์., 2560). “รปูแบบโครงสรา้งองคก์ารทีม่ปีระสทิธผิลของสาํนกังานวจิยัสถาบนั:  การศกึษา 
              เฉพาะพหุกรณีสถาบนัอุดมศกึษาไทยในเขตกรงุเทพมหานคร”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา,  
           9(17): XXX-XXX. 
องอาจ นัยพัฒน์ (2558). “การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้ตัวชี้วัดสําคัญรายบุคคล คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, 7(14): 182-
197. 

องอาจ นัยพัฒน์ (2557). “การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะจําเป็นสําหรับการทํางานวิจัยสถาบันของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2): 
110-123. 

องอาจ นัยพัฒน์ ชูศรี วงศ์รัตนะ อัจฉรา วัฒนาณรงค์และพวงรัตน์ เกสรแพทย์ (2556). “การรื้อปรับโครงสร้างองคก์รและ
ระบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่โดยใช้ผลการวิจัยสถาบัน: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, 5(10), 105-120. 

องอาจ นัยพัฒน์ และนันท์นภัส พลเตมา (2555). “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาผ่าน
เครือข่าย การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 
18(1), 33-46.  
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2. บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
องอาจ นัยพัฒน์ นิภา ศรีไพโรจน์ และนพวรรณ ศรีเกตุ (2555, ธันวาคม). “การพัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบคุลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) โดยใช้ตัวชี้วัดรายบุคคล”. 
บทความวิชาการวิจัยสถาบันการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจําปี 2555. สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนา
อุดมศึกษา (สวพอ)., 109-114, วันท่ี 13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2555. อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี. กรุงเทพฯ.   

องอาจ นัยพัฒน์ ชูศรี วงศ์รัตนะ อัจฉรา วัฒนาณรงค์และพวงรัตน์ เกสรแพทย์ (2555, ธันวาคม). “การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้ตัวชี้วัดรายบุคคล คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว)”. บทความวิชาการวิจัย สถาบันการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจําปี 2555 การวิจัยสถาบันกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต.ระดับอุดมศึกษา”. สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา )สวพอ( ., 
115-120, วันท่ี 13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2555. อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี. กรุงเทพฯ.    

องอาจ นัยพัฒน์ และนันท์นภัส พลเตมา (2555, มิถุนายน). “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร”. เอกสารประกอบการ
ประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา คร้ังท่ี 14 (หน้า 382-386). สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ. วันท่ี 1-2 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 20. กรุงเทพฯ. 

Naiyapatana, O. (2016, September). The effective organizational structure of institutional research 
offices: Multiple case studies of higher education institutions in Thailand. Paper presented at 
the 16th Annual Meeting of the South East Asian Association for Institutional Research 
(SEAAIR 2016). Annual Meeting 2016, Bangkok, Thailand.   

Naiyapatana, O. (2015, August). Factor analysis of institutional research competencies for making 
decisions on support staff training. Paper presented at the 37th Annual Meeting of the 
European Association for Institutional Research (EAIR 2015). Annual Meeting 2015, Krems, 
Austria.   

 
3. บทความวิชาการ 
องอาจ นัยพัฒน์ (กําลังพิมพ์และแปลเป็นภาษาอังกฤษ). “ฐานคิดและวัตรปฏิบัติการทรงงานกํากับติดตามและประเมิน

โครงการ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์.   
องอาจ นัยพัฒน์ (2558). การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรอบแนวคิดและแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา. วารสารวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21(1), กรกฎาคม. 15-33. 
องอาจ นัยพัฒน์ (2556). “การวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ: มโนทัศน์พ้ืนฐานและวิธีดําเนินงานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

พิเศษและสาขาอ่ืนๆ”. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. 2(1), 29-41. 
 
4. ตํารา/หนังสือ 
องอาจ นัยพัฒน์ (บรรณาธิการ, 2557). การวิจัยสถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้. ใน ทิศทางใหม่ของการวิจัยสถาบัน

และพัฒนาอุดมศึกษา, ฉบับ 1. กรุงเทพมหานคร: สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา. 
องอาจ นัยพัฒน์ (2554). การออกแบบการวิจัย: วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ (พิมพ์คร้ังท่ี 2).  

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
5. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 
วปจ 622 ประเมินหลักสูตรและการสอน   
วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผนทางการศึกษา 
วปจ 633 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
วปจ 634 สัมมนาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
วม 511 กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ 
วม 533 สัมมนาการประเมิน 
วม 542 การจัดการสารสนเทศในการประเมิน 
วปจ 638   การศึกษาวิจัยเฉพาะกรณี  
วปจ 812 ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ                                                                                      
วปจ 814 สัมมนาการบริหารและการจัดการทดสอบ 
วปจ 821 ทฤษฎีการประเมินและการประยุกต์ 
วปจ 832 สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม    
วปจ 833 สัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
วปจ 834 สัมมนาการออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วพศ 614 สถิติวิเคราะห์ข้ันสูง 
วปจ 822 การประเมินและพัฒนาบุคลากร 
วปจ 823 ยุทธศาสตร์การประเมินเพื่อพัฒนาองค์การ 
วพศ 681 สัมมนาปริญญานพินธ์ระดับมหาบัณฑิต 

 
6. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

1) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผน
กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
10 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2568) 

สถาบันการทดสอบแห่งชาติ 
(สทศ.) 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

2) การประเมินผลการดําเนินงานของ
สถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2557 

สถาบันการทดสอบแห่งชาติ 
(สทศ.) 

2558 หัวหน้าโครงการ 

3) การศึกษาปัจจัยกําหนดและการพัฒนา
รูปแบบโครงสร้างองค์การท่ีมี
ประสิทธิผลของสํานักงานวิจัยสถาบัน
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 หัวหน้าโครงการ 

4) การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ
จําเป็นสําหรับการทํางานวิจัยสถาบัน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวมนตา ตุลย์เมธาการ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Manaathar Tulmethakaan  
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ท่ีทํางาน ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์ 094-2295974 
E-mail tongtatiya@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ

ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การวัดและประเมินการศึกษา การวิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
รณิดา เชยชุ่ม. 2557. “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษา สําหรับ

นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม”,  วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2557): 189-199. 

ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สวิุมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม, และวิไลลักษณ์ ลังกา. 2556. 
“การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ
อาชีวศึกษา”,  วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ (ตุลาคม 2556): 135-150. 

กัมปนาท บริบูรณ์, และรณิดา เชยชุ่ม. 2554. “การประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส: กลุ่มเด็ก
ถูกปล่อยปละละเลย”,  วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ (ธันวาคม 2554): 99-123. 

 
2.  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม, และวิไลลักษณ์ ลังกา. 2556. 

“การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ
อาชีวศึกษา.”  ผลงานวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการ: งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 ของสมาคมวิจัย
สังคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย วันท่ี 25 ตุลาคม 2556 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, หน้า 135-150. 

กัมปนาท บริบูรณ์, และรณิดา เชยชุ่ม. 2554. “การประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส: กลุ่มเด็ก
ถูกปล่อยปละละเลย.”  ผลงานวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการ: งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 ของ
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย วันท่ี 23 ธันวาคม 2554 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
หน้า 99-123. 

Cheuychoom, R. and Suwathanpornkul, I. 2015. “Synthesis of results from the third external quality  
assurance (2011-2015) at half cycle for vocational education: an overview of Thailand”. 2015  
International Hokkaido Forum: Organizational Behavior, Psychology, and, Education. (Sapporo,  
June 23-25, 2015), 177-185. 
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Suwathanpornkul, I. and Cheuychoom, R. 2015. “Policy Recommendations for Enhancement of  
Education Quality and External Quality Assurance System for Vocational Education in  
Thailand”. 2015 International Hokkaido Forum: Organizational Behavior, Psychology, and, 
Education. (Sapporo, June 23-25, 2015), 169-176. 

 
3.  บทความวิชาการ 

ไม่มี 
 
4.  ตํารา/หนังสือ 

ไม่มี 
5. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ศษ 425 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ศษ 434 การประเมินการเรียนรู้ 
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ปชค 553 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
ปชค 555 การวิจัยทางการศึกษา 
วผ 401 การวัดผลการศึกษา 
พฐ 511 วิธีการวิจัยทางการศึกษา 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 
วปจ 611 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวัด 
วปจ 613 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย 
วพศ 611 เทคนิคการพัฒนาและการใช้เคร่ืองมือวัดและประเมิน 
วพศ 612 กระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ของมนุษย์ 
วพศ 681 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 
วพศ 881 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 

 
6. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

1) การสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการ
ขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมใน
ส่วนภูมิภาค และการประเมินผลการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2559 หัวหน้าโครงการ 

2) การศึกษาความต้องการจําเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอน ของนิสิตฝึกปฎิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

3) การประเมินกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

4) การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 
ระยะคร่ึงวงจร ด้านการอาชีวศึกษา 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

5) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางการเรียนการสอน ของครู
ในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
และอาชีวศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

6) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจในการเรียนเรื่องการวัดประเมิน
ทางการศึกษา สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ท่ีได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

7) การประเมินผลการเรียนการสอน 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวด
วิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

8) การประเมินนโยบายการจัดการศกึษา
สําหรับเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กถูก
ปล่อยปละละเลย 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2554 ผู้ร่วมโครงการ 

9) โครงการศึกษาวิจัยศักยภาพและทุน
ของโรงเรียนเป้าหมายศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: 
พหุกรณีศึกษาโรงเรียนภาคกลาง 

มูลนิธิสยามกัมมาจล 2554 ผู้ร่วมโครงการ 

10) การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางอัญชลี  สุขในสิทธ์ิ  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Anchalee Suknaisith  
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ท่ีทํางาน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์ 084-3626449 
E-mail srikolchan@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ

กศ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2542 
วท.ม. เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การวัดและประเมินการศึกษา การวิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
อัญชลี สุขในสิทธ์ิ และ สุวิมล ว่องวาณิช. (2555). ผลการถอดบทเรียนจากการปฏิรูปการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จังหวัดชลบุรี. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 25 (2): 215 – 232. 
อัญชลี สุขในสิทธ์ิ. (2555). การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของบุคลากรภายในองค์กร. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 15: 175 – 180.  
Suknaisith, A. (2014). The results of Self-Directed Learning for Project Evaluation Skills of Undergraduate 

students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 1676–1682. 
Suknaisith, A., Wongwanich, S., & Piromsombat, C. (2014). Development of Teacher Performance in 

Educational Measurements and Evaluation through Self-monitoring Strategies. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 116, 1683–1688. 
 
2. บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
อัญชลี สุขในสิทธ์ิ. (2554). แนวทางและผลการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีชลบุรีในทศวรรษ

แรก. การนําเสนอผลการวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร 

Suknaisith, A., Wongwanich, S., & Piromsombat, C. (2012). Development of Teacher Performance in 
Educational Measurements and Evaluation through Self-monitoring Strategies. Paper 
presented at the 5th World Conference on Educational Sciences, Italy. 

Suknaisith, A. (2012). The results of Self-Directed Learning for Project Evaluation Skills of 
Undergraduate students. Paper presented at the 5th World Conference on Educational 
Sciences, Italy. 

 
3. บทความวิชาการ 
 ไม่มี 
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4. ตํารา/หนังสือ 
 ไม่มี 
 
5. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
สศ 251 สถิติ และวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
สศ 471 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
สค 352 การศึกษากับการพัฒนา 
สค 333 วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร ์

 
6. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

1) ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองท่ี
มีต่อทักษะการประเมินโครงการของ
นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

2) แนวทางและผลท่ีเกิดจากการปฏิรูป
การศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน
ทศวรรษแรกของจังหวัดชลบุรี 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) 

2554 หัวหน้าโครงการ 

3) แนวทางและผลการขับเคล่ือนนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก: 
บทเรียนจากหน่วยปฏิบัติระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) 

2554 ผู้ร่วมโครงการ 

4) แนวทางและผลการขับเคล่ือนนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก: 
บทเรียนจากจังหวัดชลบุรี 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) 

2554 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวพนิดา  มารุ่งเรือง 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Panida Marungruang 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ท่ีทํางาน ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์ 084-1571585 
E-mail panidam@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ

ค.บ. มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป-เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 การวัดและประเมินการศึกษา การวิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
Marungruang, P., Wongwanich, S., & Tangdhanakanond, K. (2014). Development and preliminary 

psychometric properties of parenting quality scale. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 116, 1696-1703. 

 

2. บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
พนิดา มารุ่งเรือง. (2556). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่: การวิเคราะห์คุณสมบัติทางจิตมิติโดยใช้ 

เอสอีเอ็มกลุ่มพหุ. เอกสารนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 15 เร่ือง 
“การศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย”, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

พนิดา มารุ่งเรือง และสุวิมล ว่องวาณิช. (2555). ศักยภาพการอบรมเลี้ยงดูและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองใน
การพัฒนาผู้เรียน. การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555, สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 

สุวิมล  ว่องวาณิช, สวนีย์ วีระพันธ์ุ และ พนิดา มารุ่งเรือง. (2554). มโนทัศน์ด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู.  
การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 

Marungruang, P., Wongwanich, S., & Tangdhanakanond, K. (2013). Development and preliminary 
psychometric properties of parenting quality scale. Paper presented at the 5th World 
Conference on Educational Sciences, Italy.  

Marungruang, P., & Wongwanich, S. (2012). Parenting capacity and parental engagement in learner 
development. Paper presented at the 8th Comparative Education Society of Asia (CESA), 
Thailand.  

Marungruang, P., & Wongwanich, S. (2012). Parenting capacity and parental engagement in learner 
development perspectives of students and parents in Thailand. Paper presented at the 
12th  Annual Hawaii International Conference on Education, USA. Retrieved from 
http://www.hiceducation.org/EDU2012.pdf 

Wongwanich, S., Sermsuk, S., & Marungruang, P. (2012). The Implementation of Classroom Action 
Research in Thailand: Unsuccessful Attempts during the First Decade of Educational 
Reform and Suggested Forward Planning. Paper presented at the 12th  Annual Hawaii 
International Conference on Education, USA. Retrieved from 
http://www.hiceducation.org/EDU2012.pdf 
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3. บทความวิชาการ 
พนิดา มารุ่งเรือง. (2556). การประเมินคุณภาพความเป็นพ่อแม่. ใน สุวิมล ว่องวาณิช (บรรณาธิการ), คู่มือปฏิบัติการครู 

ในการประเมินสู่การเรียนการสอน (หน้า 99-113). กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค.  
พนิดา มารุ่งเรือง. (2556). การใช้ผลการประเมินคุณภาพความเป็นพ่อแม่ในการจัดการเรียนการสอนของครู. ใน สุวิมล  

ว่องวาณิช และชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ (บรรณาธิการ), หนังสือรวมบทความวิจัยการขับเคล่ือนนโยบายปฏิรูป
การศึกษาสู่การปฏิบัติ: กลยุทธ์และสมรรถนะของผู้เก่ียวข้อง (หน้า 349-362). กรุงเทพมหานคร: พริกหวาน
กราฟฟิค. 

พนิดา มารุ่งเรือง และสุวิมล ว่องวาณิช. (2555). ศักยภาพการเลี้ยงดูและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนา
ผู้เรียน: มุมมองของนักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครอง. ใน สุวิมล ว่องวาณิช (บรรณาธิการ), กลยุทธ์การขับเคล่ือน
นโยบายปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ (หน้า 205-220). กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค. 

 
4. ตํารา/หนังสือ 
 ไม่มี 
 
5. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
วผ 401 การวัดผลการศึกษา 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 
วปจ 639 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวัดผล ประเมินผล และวิจัยการศึกษา 

 
6. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

1) การสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการ
ขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมใน
ส่วนภูมิภาค และการประเมินผลการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

2) การติดตามและประเมินการส่งเสริม
ค่านิยมของคนไทย 

สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.) 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

3) การประเมินความต้องการจําเป็นเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของนิสิตครูตามกรอบ
อาร์-ทีแพค 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

4) การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา: ประมวล
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

5) การพัฒนาฐานข้อมูลครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
2558 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

6) การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ 
English Bilingual Education (EBE): 
แนวคิดการประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็น
ฐานและการประเมินพหุพ้ืนท่ี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

7) การประเมินกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 2558 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายเรืองเดช  ศิริกิจ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Ruangdech Sirikit  
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ท่ีทํางาน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
เบอร์โทรศัพท์ 081-3750558 
E-mail ruangdech@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเรจ็

ค.บ. คณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
ค.ม. การวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การวัดและประเมินการศึกษา การวิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Ruangdech Sirikit. 2015. A study of variables affecting on a quality assessment of mathematics subject 

by using value added analysis on TIMSS 2011. Scholar Journal. 7(1), 260-270. 
Ruangdech Sirikit, Shotiga Pasiphol and Sirichai Kanjanawasee. 2012. A comparative analysis of the 

model of a quality assessment of mathematics subject: an application of differential item 
 functioning and differential distractor functioning. Scholar Journal. 4(2), 72-77. 

 
2.  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Ruangdech Sirikit. "A Comparative Study of Variables Affecting on A Quality Assessment of Mathematics 

Subject Between Three Countries by Using Multilevel Analysis on Timss 2011". ICAPELM 2016 : 
18th International Conference on Advanced Pedagogy and Effective Learning Methods. 
(London, United Kingdom during April, 22-23, 2016). 

Ruangdech Sirikit. "Investigation of Differential Item and Test Functioning of Scholastic Aptitude Test 
2011 (Swusat 2011)". International Test Commission’s 10th Conference in Vancouver Canada 
2016. (ITC 10). (Vancuver, Canada during July 1-4, 2016) 

 
3.  บทความวิชาการ 

ไม่มี 
 

4.  ตํารา/หนังสือ 
ไม่มี 
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5.  ภาระงานสอน 
รหัสวิชา รายวิชา 
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
วม511 กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ 
วม 533 สัมมนาการประเมิน 
วม 542 การจัดการสารสนเทศในการประเมิน 

 
6. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

1) การศึกษาการทําหน้าท่ีต่างกันของ
ข้อสอบและการทําหน้าท่ีต่างกันของตัว
ลวงในวิชาคณิตศาสตร์โดยการวิเคราะห์
จําแนกตามคุณลกัษณะ 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

2) สร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานตาม
แนว PISA LIKE”(สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์) 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

3) การศึกษาตัวแปรท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์โดยการ
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมผ่าน
โครงการการศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติ พ.ศ.2554 (TIMSS 
2011) 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

4) การตรวจสอบการทําหน้าท่ีต่างกันของ
ข้อสอบและแบบสอบความถนัดทางการ
เรียน SWUSAT ปีการศึกษา 2553-
2556 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางอรอุมา เจริญสุข 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Orn-uma Charoensuk  
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ท่ีทํางาน ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์ 061-9965495 
E-mail o_charoensuk@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การวิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา การวัดและประเมินการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
อรอุมา เจริญสุข, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และภิรดี วัชรสินธ์ุ. 2558. “แนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานแนวใหม่” วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 28(1), 75-94. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน,์ อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม และวิไลลักษณ์ ลังกา. 2556. 

“การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ
อาชีวศึกษา,” วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์. (ตุลาคม 2556), 135-150. 

อวยพร เรืองตระกูล, ภิรดี วัชรสินธ์ุ และอรอุมา เจริญสุข. 2555. “การพัฒนาตัวบ่งชี้และเคร่ืองมือวัดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ 
สังคมแห่งความรู้” วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 25(2), 201-236. 

 
2.  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
อรอุมา เจริญสุข. “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ผลงานวิจัยนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย คร้ังท่ี 
8” ในวันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร, หน้า 363-373. 

ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม และ วิไลลักษณ์ ลังกา. “การศึกษา
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ
อาชีวศึกษา” ผลงานวิจัยนําเสนอในงานประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2556 วันท่ี 25 ตุลาคม 2556 ณ คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 135-150. 

Charoensuk, O. “A Comparison of Teacher Spirituality Characteristics of Teacher Students in Bachelor 
Degree Program of Education between Genders and Faculties". iHOPE 2015 International 
Hokkaido Forum: Organizational Behavior, Psychology and Education. (Sapporo, June 23-25, 
2015), 186-190. 

  
3.  บทความวิชาการ 
อรอุมา เจริญสุข. (2558). ตัวแปรส่งผ่าน. สารานุกรมศึกษาศาสตร์. ฉบับท่ี 50 (เมษายน 2558). คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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4.  ตํารา/หนังสือ 
ไม่มี 
 

5. ภาระงานสอน/ ประสบการณ์การสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ศษ 425 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ศษ 434 การประเมินการเรียนรู้ 
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 
พฐ 511 วิธีการวิจัยทางการศึกษา 
พฐ 522 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 
พฐ 531  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการวิจัย 
วปจ 631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองก่ึงทดลอง 
วปจ 632 การออกแบบการวิจัยเชิงบรรยาย 
วปจ 635 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
วพศ 611 เทคนิคการพัฒนาและการใช้เคร่ืองมือวัดและประเมิน 
วพศ 614 สถิติวิเคราะห์ข้ันสูง 
วพศ 681 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 
วปจ 832 สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม 
วปจ 836 การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ 
วพศ 881 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 

 
6. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

1) การสังเคราะห์องค์ความรู้
กระบวนการขยายผลโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค 
และการประเมินผลการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

2) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี  
สู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษ
ท่ี 21 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ

3) การประเมินกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 2558 หัวหน้าโครงการ

4) การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยท่ี
ส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนา
ครูของประเทศไทย 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

5) การพนันแฝงในงานวัด: 
กระบวนการเปลี่ยนสภาพของ
กิจกรรมงานวัดและผลกระทบท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของ
เยาวชนไทย 

ศูนย์วิจัยการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

6) การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน
และอนาคตภาพของปัจจัยเสี่ยงและ
ปัจจัยภูมิคุ้มกันท่ีมีต่อพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ีหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 

แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด 
(ภวส) หน่วยระบาดวิทยา  
คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

7) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางการเรียนการสอน
ของครูในโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษ 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

8) การพัฒนาตัวบ่งชี้จิตวิญญาณความ
เป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ

9) การสังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รอบสอง (พ.ศ.2549-2553) 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

2555 ผู้ร่วมโครงการ 

10) การพัฒนาตัวบ่งชี้และเคร่ืองมือวัด
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัด
การศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 แนว
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ 
สังคมแห่งความรู้ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2554 ผู้ร่วมโครงการ 

11) แนวทางการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแนว
ใหม่ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2553 หัวหน้าโครงการ

12) การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางและ
ประเด็นการวิจัยของคณะครุศาสตร์
/ ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปีพ.ศ.2550 – 
2554 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะ 
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 ผู้ร่วมโครงการ 

13) การวิจัยเชิงประเมินโครงการจัดหา
ครูชาวต่างประเทศเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษ สําหรับสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต
จังหวัดนนทบุรี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 2550 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววิไลลักษณ์  ลังกา  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wilailak Langka  
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ท่ีทํางาน ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์ 089-4936632 
E-mail w_langka@hotmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ

ค.บ. วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2544 
กศ.ม. วิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การวิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา การวัดและประเมินการศึกษา  
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
วิไลลักษณ์ ลังกา. 2557. “การนํานโยบายการศึกษาด้านการผลิตครูไปสู่การปฏิบติั : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน

ระดับอาเซียน”วารสารวิจัยทางการศึกษา. (สิงหาคม 2557-มกราคม 2558): 129-141 
ดุษฎี  โยเหลา, วิชุดา กิจธรธรรม, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และวิไลลักษณ์ ลังกา. 2557. “การประเมินผลกระทบด้าน

พฤติกรรมศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1และ
ปีท่ี 4” วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ (ตุลาคม 2557): 77-110. 

ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม, และวิไลลักษณ์ ลังกา. 2556. 
“การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ
อาชีวศึกษา” วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ (ตุลาคม 2556): 135-150. 

ประทีป จินงี่, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, อุษาศรีจินดารัตน์ และวิไลลักษณ์ ลังกา.2556. การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วย
การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี  ปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ของ Thai PBS.วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 

Khwanying Sriprasertpap , Wilailak Langka and Surapon Boonlue. 2015 The Development of Thai 
Teacher Information Communication Technology (ICT) Online Community Model in Thailand.  
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 1727 – 1731. Available online at 
www.sciencedirect.com 

 
2.  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม, และวิไลลักษณ์ ลังกา. 2556. 

“การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ
อาชีวศึกษา.” ผลงานวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการ: งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 ของสมาคมวิจัย
สังคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย วันท่ี 25 ตุลาคม 2556 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, หน้า 135-150. 

Boriboon, G., Srisawat, P., Chatrakamollathas, S., & Langka, W. 2015.  A Comparative Study on 
Contextual Effecting the Educational Policy Implementation within 3 Decades of East Asian 
Countries: South Kores, Thiwan anf Japan. International Council on Education for 
Teaching(ICET) June 19-22, 2015 Naruto, Tokushima, Japan 
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Sriprasertpap, K., Langka, W., & Boonlue, S. 2015 The Development of Thai Teacher Information 
Communication Technology (ICT) Online Community Model in Thailand. 7th World Conference 
on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention 
Center, Athens, Greece, 1727-1731. 

 

3.  บทความวิชาการ 
Wilailak  Langka. 2016. “Action Research:Improving School and Empowering Education (Book review)”. 

SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 12(2), 231-233. 
 

4.  ตํารา/หนังสือ 
ไม่มี 

 

5. ภาระงานสอน 
รหัสวิชา รายวิชา 
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 
พฐ 511 วิธีการวิจัยทางการศึกษา 
วผ 401 การวัดผลการศึกษา 
วพศ 611 เทคนิคการพัฒนาและการใช้เคร่ืองมือวัดและประเมิน 
วพศ 614 สถิติวิเคราะห์ข้ันสูง 
วพศ 681 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 
วปจ832 สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม 
วปจ836 การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ 
วกจ811 การวิจัยเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาข้ันสูง 
วพศ 881 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 

 

6. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ

ท่ีได้รับทุน 
ระบุสถานภาพ 

1) การศึกษาสภาพปัญหานโยบายและ
แนวทางความร่วมมือเพ่ือการปฏิรูปการ
ผลิตครู 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการ
ผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย
ในช่วงการปฏิรูปการศึกษา 2 ทศวรรษ
ท่ีผ่านมาและการสังเคราะห์องค์ความรู้
ด้านนโยบายการผลิตและพัฒนาครูของ
กลุ่มประเทศอาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

3) การพัฒนารูปแบบการป้องกันการถูกข่ม
เหงรังแกในโรงเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

4) การสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการ
ขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมใน
ส่วนภูมิภาค และการประเมินผลการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2559 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

5) การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันและ
อนาคตภาพของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย
ภูมิคุ้มกันท่ีมีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง (อพป.) 

แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติดฯ 2558 หัวหน้าโครงการ 

6) อนาคตภาพของคุณลักษณะครูไทยใน
ทศวรรษหน้า 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

2558 หัวหน้าโครงการ 

7) การพนันแฝงในงานวัด: กระบวนการ
เปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดและ
ผลกระทบท่ีมีต่อพฤติกรรมการเล่น
พนันของเยาวชนไทย 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันฯ 
 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

8) การประเมินกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

9) การพัฒนาชุมชนออนไลน์เครือข่ายครู
ไทยหัวใจไอซีที 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

10) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางการเรียนการสอนของครู
ในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
และอาชีวศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

11) การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการ
จัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี  
ปัญญาสังคมผ่านสือวีดิทัศน์ของ Thai 
PBS 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 ผู้ร่วมโครงการ 

12) การประเมินผลจากการชมภาพยนตร์
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจของนิสิตปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 ผู้ร่วมโครงการ 

13) การนํานโยบายการศึกษาด้านการผลิต
ครูไปสู่การปฏิบัติ: การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันระดับอาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

14) การประเมินผลกระทบด้านพฤติกรรม
ศาสตร์และการจดัการเรียนรู้ของการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี1และปีท่ี 4 

กระทรวงศึกษาธิการ 2555 ผู้ร่วมโครงการ 

15) การประเมินผลการเรียนการสอน 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวด
วิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 ผู้ร่วมโครงการ 

16) การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์ ทางการศึกษา 
ปัจจัยท่ีส่งเสริมและท่ีเป็นอุปสรรคใน

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย 

2555 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

การนํา นโยบายสู่การปฏิบัติในรอบ 3 
ทศวรรษของกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออก: เกาหลีใต้ ไต้หวัน และญ่ีปุ่น 

17) การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Ittipaat Suwathanpornkul  
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ท่ีทํางาน ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์ 089-1566519 
E-mail ittpaatresearch@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีสําเร็จ

ค.บ. มัธยมศึกษา (ภาษาฝรั่งเศส-เทคโนโลยีการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550 
ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 การวิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา การวัดและประเมินการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. 2558. “การวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับดี”.  
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 1 หน้า 24-47. 

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ. 2555. “การวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการจัด 
การศึกษาเพ่ืออาชีพ : พหุกรณีศึกษาโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 หน้า 154-161. 

 

2. บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. “การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและการประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

ปฏิบัติการในชั้นเรียนของบุคลากรทางการศึกษาในงานมหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูคร้ังท่ี 6”.  
ผลงานวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 เร่ือง “พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล” วันท่ี 12  
กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หนา้ 89-96. 

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. “การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
การวัดประเมินทางการศึกษาสําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”.  
ผลงานวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 เร่ือง “พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล” วันท่ี 12  
กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า 73-79. 

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล.“การวิเคราะห์กลยุทธ์การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานไปใช้ในการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา”. ผลงานวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังท่ี 8ประจําป ี2556 วันท่ี 24 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. “การวิเคราะห์ผลผลิตและประเมินคุณค่าการใช้เทคนิควิธีการวิจัยสะท้อนผลการพัฒนาพฤติกรรม 
ตนเองของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. ผลงานวิจัยนําเสนอในการประชุม 
วิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 เร่ือง “พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล” วันท่ี 12 กันยายน 2556  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า 74-80. 
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อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. “การวิจัยประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสถิติทางการศึกษาเบือ้งต้น ปีการศึกษา  
2554-2555”. ผลงานวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 เร่ือง “พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล”  
วันท่ี 12 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า 81-88. 

Suwathanpornkul, I. and Cheuychoom, R. 2015. “Policy Recommendations for Enhancement of  
Education Quality and External Quality Assurance System for Vocational Education in  
Thailand”. 2015 International Hokkaido Forum: Organizational Behavior, Psychology, and, 
Education. (Sapporo, June 23-25, 2015), 169-176. 

Cheuychoom, R. and Suwathanpornkul, I. 2015. “Synthesis of results from the third external quality  
assurance (2011-2015) at half cycle for vocational education: an overview of Thailand”. 2015  
International Hokkaido Forum: Organizational Behavior, Psychology, and, Education. (Sapporo,  
June 23-25, 2015), 177-185. 

Suwathanpornkul, I. 2014. “Strategies of Learning Activities Management Based on Career Education  
Approach to Develop Students’ Life Skills: A Multi-Case Study of Good Practice Schools in  
Thailand”. 2014 International Conference on Information and Social Science. (Nagoya,  
September 8-10, 2014), 257-264.  

 
3. บทความวิชาการ 
 ไม่มี 
 
4. ตํารา/หนังสือ 

ไม่มี 
 

5. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED 591 การปฏิบัติการสอน 
ED 592 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ED 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ED 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 
ED 371 สถิติทางการศึกษาเบื้องต้น 
FE 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือการสื่อสารและสร้างองค์ความรู้ 

MER 631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 
MER 632 การออกแบบการวิจัยเชิงบรรยาย 
MER 638 การศึกษาวิจัยเฉพาะกรณี 
MER622 การประเมินหลักสูตรและการสอน 
RHP 681 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 
RHP 791 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1  
RHP 792  ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2 
RHP 793 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3 
RHP 881 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 
RHP 992 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 2 
RHP 993 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 3 
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6. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ

ท่ีได้รับทุน 
ระบุสถานภาพ 

1) มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนในการวิจัยทาง
การศึกษา: กรณีศึกษาปริญญานิพนธ์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

2) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตําบลเขาทอง 
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
ภายใต้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาสมอง 

สํานักงานบริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

2559 หัวหน้าโครงการ 

3) การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (ปีงบประมาณ 2559) 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) 

2559 หัวหน้าโครงการ 

4) การสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการ
ขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมใน
ส่วนภูมิภาค และการประเมินผลการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

5) การพนันท่ีแฝงในงานวัด: กระบวนการ
เปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดและ
ผลกระทบท่ีมีต่อพฤติกรรมการเล่น
พนันของเยาวชนไทย. 

ศูนย์วิจัยการพนัน คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหน้าโครงการ 

6) การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (ปีงบประมาณ 2558) 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) 

2558 หัวหน้าโครงการ 

7) การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและ 
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู
ไทยในศตวรรษท่ี 21 

สํานักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

8) การประเมินผลการขยายแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากร
ทางการศึกษาในเครือข่าย 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

9) การประเมินกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

10) การศึกษารูปแบบการปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู: บทเรียนจากการ
สังเคราะห์องค์ความรู้และพหุ
กรณีศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2557 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ท่ีได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

11) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพครูสําหรับนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

12) โครงการสังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-
2558) ระยะคร่ึงวงจรด้านการ
อาชีวศึกษา 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

13) การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (ปีงบประมาณ 2557) 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

14) การนําเสนอแนวทางการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีพึงประสงค์สําหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

15) การพัฒนานวัตกรรมการฝึกอบรมและ
ชุดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยครูการบิน
พาณิชย์ 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและบริษัทไทยแอร์
เอเชียจํากัด 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

16) การวิเคราะห์ผลผลิตและประเมินคุณค่า
การใช้เทคนิควิธีการวิจัยสะท้อนผลการ
พัฒนาพฤติกรรมตนเองของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

17) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การ
นําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียน
ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาใน
ระดับดี 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาการวิจยัและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)             
 เร่ิมเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2553) รับผิดชอบโดย 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา
การศึกษา และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรนี้ได้ดําเนินการเปิดการเรียนการสอนมาครบ 5 ปีแล้ว จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การบริหารงานและการดําเนินงานหลักสูตรมีความอิสระและมีความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน  
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาจึงต้องการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัย
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ข้ึน โดยเพ่ิมความลึกซ้ึงของเนื้อหาวิชาทางการวัด การประเมิน และการวิจัย
การศึกษา และเพ่ิมความหลากหลายของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและทางสังคม 
 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
4. ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
5. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน - ไม่นับหน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
 
รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนา 
เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ และ
ปรับแก้คําอธิบายรายวิชาให้มี
ความทันสมัยมากข้ึน 

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือ
สร้างและสื่อสารความรู้ 

พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ และ
ปรับแก้คําอธิบายรายวิชาให้มี
ความทันสมัยมากข้ึน 

วปจ 611 ทฤษฎีทางการทดสอบและ
การวัด 

วปจ 601 ทฤษฎีทางการทดสอบและ
การวัด 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่  

ไม่มี วปจ 602 หลักการประเมิน รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการประเมินให้กับนิสิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
ไม่มี วปจ 603 การออกแบบวิจัยทางการ

ศึกษา  
รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบการวิจัยทางการศึกษา
ให้กับนิสิต 

วพศ 613 สัมมนาหลักการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ 

วปจ 604 สัมมนาการวัด การประเมิน 
และการวิจัยการศึกษา 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่ และ
ปรับคําอธิบายรายวิชาให้มีความ
ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านการ
วัด การประเมิน และการวิจัย
การศึกษา 

วปจ 614 สัมมนาการทดสอบและวัดผล
การศึกษา 

วปจ 624 สัมมนาการตรวจสอบและ
ประเมินทางการศึกษา 

วปจ 634 สัมมนาการวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

ไม่มี วปจ 605 พ้ืนฐานของการวัด การ
ประเมินและการวิจัย
การศึกษา 

รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้าน
การวัด การประเมิน และการ
วิจัยการศึกษาให้กับนิสิต 

วพศ 611 เทคนิคการพัฒนาและการใช้
เคร่ืองมือการวัดและประเมิน 

วปจ 611 เทคนิคการพัฒนาและใช้
เคร่ืองมือการวัดประเมิน  

เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 

วปจ 612 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้าน
พุทธิพิสัย 

วปจ 612 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้าน
พุทธิพิสัย 

ไม่มีการปรับแก้ 

วปจ 613 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้านจิต
พิสัยและทักษะพิสัย 

วปจ 613 การสร้างเคร่ืองมือวัดด้านจิต
พิสัยและทักษะพิสัย 

ไม่มีการปรับแก้ 

วปจ 615 การสร้างมาตรวัดทัศนคติและ
บุคลิกภาพ 

วปจ 614 การสร้างมาตรวัดเจตคติและ
บุคลิกภาพ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่  

ไม่มี วปจ 615 การวัดเชาวน์ปัญญาการรู้คิด
และความถนัด 

รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือเน้น
หลักการและวิธีการวัดเชาว์
ปัญญาการรู้คิดและความถนัด
โดยเฉพาะสําหรับนิสิตท่ีสนใจ 

ไม่มี วปจ 616 การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือเน้นการฝึก
ปฎิบัติการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ไม่มี วปจ 617 การประเมินภาคปฏิบัติ          รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือให้มีวิชาท่ี
หลากหลายและทันสมัยมากข้ึน 

วปจ 621 หลักการและวิธีการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

วปจ 621 หลักการและวิธีการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ไม่มีการปรับแก้ 

วปจ 622 การประเมินหลักสูตรและการ
สอน 

วปจ 622 การประเมินหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 

วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผน
ทางการศึกษา 

วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผน
ทางการศึกษา 

ไม่มีการปรับแก้ 

วปจ 625 การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน 
และตัวบ่งชี้ 

วปจ 624 การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน 
และตัวบ่งชี้ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
วปจ 626 การประเมินคุณค่าโครงการ วปจ 625 การประเมินโครงการ เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่ และ

ปรับคําอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

วปจ 627 การประเมินโครงการ 

ไม่มี วปจ 626 การประเมินความต้องการ
จําเป็น 

รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือให้มีวิชาท่ี
หลากหลายและทันสมัยมากข้ึน 

วปจ 632 การออกแบบการวิจัยเชิง
บรรยาย 

วปจ 631 การออกแบบการวิจัยเชิง
บรรยาย 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่ และ
ปรับคําอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

วปจ 631 การออกแบบการวิจัยเชิง
ทดลองและก่ึงทดลอง 

วปจ 632 การออกแบบการวิจัยเชิง
ทดลองและก่ึงทดลอง 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่  

วปจ 633 การวิจัยเชิงคุณภาพ วปจ 633 การวิจัยเชิงคุณภาพ ปรับคําอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยมากข้ึน วปจ 637 การออกแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ 
ไม่มี วปจ 634 วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัย

ทางการศึกษา 
รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือให้มีวิชาท่ี
หลากหลายและทันสมัยมากข้ึน 

วปจ 635 การวิเคราะห์องค์ประกอบ วปจ 635 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ไม่มีการปรับแก้ 
 วปจ 636 โมเดลสมการโครงสร้างเชิง

เส้น 
รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือให้มีวิชาท่ี
หลากหลายและทันสมัยมากข้ึน 

วพศ 614 สถิติวิเคราะห์ข้ันสูง 
 

วปจ 637 สถิติวิเคราะห์ข้ันสูงสําหรับ
การวิจัยทางการศึกษา 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่ และ
ปรับคําอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

ไม่มี วปจ 638 การออกแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธีการ 

รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือให้มีวิชาท่ี
หลากหลายและทันสมัยมากข้ึน 

วปจ 638 การศึกษาวิจัยเฉพาะกรณี วปจ 639 การวิจัยเฉพาะกรณี เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่  
ไม่มี วปจ 640 สถิตินอนพาราเมตริก รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือให้มีวิชาท่ี

หลากหลายและทันสมัยมากข้ึน 
วปจ 636 เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง วปจ 641 เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่  
 วปจ 642 การวิจัยสถาบัน รายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือให้มีวิชาท่ี

หลากหลายและทันสมัยมากข้ึน 
วปจ 639 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

วัดผลประเมินผลและวิจัย
การศึกษา 

ไม่มี ตัดรายวิชาเดิมออก 

วพศ 612 กระบวนทัศน์ในการเรียนรู้
ของมนุษย์ 

ไม่มี ตัดรายวิชาเดิมออก 
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