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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

สารบญั 

 

หมวดที ่ หนา้ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป  

1. รหัสและช่ือหลักสตูร 1 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 1 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร 1 

5. รูปแบบของหลักสตูร 1 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูร 2 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 2 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

   ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 3 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 5 

13. ความสมัพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 6 

  

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะหลกัสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 7 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

  

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งหลกัสูตร   

1. ระบบการจัดการศึกษา 9 

2. การด าเนินการของหลักสตูร 9 

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 13 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 22 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 22 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

สารบญั (ต่อ) 

 

หมวดที ่ หนา้ 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 24 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 25 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา  31 

  

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) 32 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 32 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 32 

  

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์  

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 33 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 33 

  

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

1. การบริหารหลักสตูร 34 

2. บัณฑติ 34 

3. นิสติ 34 

4. อาจารย์ 34 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 35 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  35 

7. ตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน  36 

  

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร   

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน 37 

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 37 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 37 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 38 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

สารบญั (ต่อ) 

 

ภาคผนวก หนา้ 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

                  พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร                          

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร                                                                  

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

40 

 

66 

68 

80 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 

82 

112 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสตูร 25470091103387 

  ช่ือหลักสตูร   

  ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

       ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Evaluation Methodology 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ภาษาไทย ช่ือเตม็ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการการประเมิน) 

      ช่ือย่อ : วท.ม. (วิทยาการการประเมิน) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ : Master of Science (Evaluation Methodology) 

       ช่ือย่อ : M.Sc. (Evaluation Methodology) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  ไม่มี 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

       หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2 
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 5.2  ภาษาทีใ่ช ้

          ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  ไม่มี 

 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  เป็นหลักสตูร ปรับปรุง  จากหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการการประเมิน            

พ.ศ. 2555 โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรตามหนังสอืแจ้งเวียนที่ ศธ.0519.12/6177 ขอความเหน็ชอบ

ปรับปรุงหลักสตูร (กระทบโครงสร้าง) เม่ือวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุม   คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 24 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ /เหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุ ม  คร้ังที่  3/2560 

เม่ือวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 

   

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2561  

 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

  8.1 นักวิชาการด้านการประเมิน 

 8.2 นักบริหารทรัพยากรบุคคล 

  8.3 ผู้สอนในสถานศึกษา 

  8.4 นักวิชาการศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

  

ล าดบั

ที่ 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง ศศ.บ. (การประถมศกึษา), 2549 

ค.ม. (การวิจัยการศกึษา), 2551 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา), 2556 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXXXXXXXX 

2 อ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล กศ.บ. (การประถมศกึษา), 2533 

ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศกึษา), 2537 

กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศกึษา), 2545 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXXXXX 

3 ผศ.ดร.เรืองเดช ศริิกจิ ค.บ.(คณิตศาสตร์), 2544 

ค.ม. (การวิจัยการศกึษา), 2546 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXXXXXXXX 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

  ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สขุุมวิท 23              

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  THAILAND 4.0 เป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลประกาศนโยบายให้มีความ

สอดคล้องกบัอุตสาหกรร มแห่งอนาคตในสองทศวรรษหน้า  เป็นการปฏรูิปแนวทางการพัฒนาประเทศ             

ท าให้ประเทศต้องมีการปรับเปล่ียนทศิทางพัฒนาเศรษฐกจิ โดยน าสโลแกน “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ” และ

เศรษฐกจิพอเพียงมาใส่ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ดังน้ัน คุณภาพของคนกยั็งเป็นปัจจัยหลักสู่ความส าเรจ็ของการพัฒนาประเทศ และการศึกษากเ็ป็นปัจจัย

ส าคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางสงัคมที่ เป็น

กลไกส าคัญที่สดุในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกจิสงัคม ประเทศต้องจัดการศึกษาให้ทั่วถึง อย่างมี

ประสทิธภิาพและคุณภาพ ท าให้ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และเป็นพลเมืองที่

รับผิดชอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมให้ประสบความส าเรจ็ได้ 

  จากผล การประเมินสถานะของประเทศ พบว่า ด้านเศรษฐกจิ ประเทศไทยยังคงติดอยู่ใน

ประเทศที่มีรายได้ปานกลางจากภาวะเศร ษฐกจิโดยรวมที่ชะลอตัวลง เน่ือง จากความล่าช้าในการเปล่ียน

ผ่านด้านเทคโนโลยีที่ทนัสมัย การลงทุนลดลง รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 

ขณะที่หน้ีสาธารณะเพ่ิมสงูข้ึนแต่รายได้ประเทศลดลง กระทบต่อเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลัง            

นักลงทุนขาดความเช่ือมั่น ราคาสนิ ค้าเกษตรตกต ่า และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง

จากอนัดับ 29 ในปี 2557 มาอยู่อนัดับ 30 จาก 61 ประเทศทั่วโลกในปี 2558  
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  การที่เศรษฐกจิและสงัคมไทยในปัจจุบันยังมีปัญหามากน้ัน สะท้อนให้เหน็ว่าการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนา ประชาชน ไทยส่วนใหญ่ได้ไม่ดีพอ วงการศึกษาจึงได้น าระบบ การประกนัคุณภาพมาใช้เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้สงูข้ึน ไม่เพียงในระบบการศึกษาที่มีการประกนัคุณภาพ ใน

วงการธุรกจิอุตสาหกรรมกม็ีการประกนัคุณภาพมาก่อนหน้านี้   

  ปัญหาส าคัญของการประกนัคุณภาพทั้งด้านการศึกษาหรือธุรกจิอุตสาหกรรมกค็ือ  การได้มา

ของข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสนิค่า หรืออกีนัยหน่ึงกค็ือ การประเมินน่ันเอง ปัจจุบันบุคคล

ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการประเมินยังมีอยู่น้อยและขาดแคลน ซ่ึงสวนทางกบัความต้องการที่เพ่ิม

สงูขึ้นมากทั้งภาคธุรกจิเอกชน และหน่วยงานองค์กรของรัฐ 

 

     11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  

       ด้านสงัคม ของประเทศไทยก าลังเข้าสู่สงัคมผู้สงูวัยอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย           

ด้านสาธารณสขุเพ่ิมข้ึน สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหล่ือมล า้ด้านรายได้ระหว่าง  

คนรวยและคนจนมีมากถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 เน่ืองจากโครงสร้างเศรษฐกจิที่ไม่สมดุล การกระจาย

ประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสงัคมยังไม่ทั่วถึง จ าเป็นต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหา             

ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสขุ และสวัสดิการสงัคม รวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติด ความขัดแย้งทาง

การเมือง  การสญูเสยีทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความท้าทายจากภัยธรรมชาติที่มีมากข้ึน  ส าหรับ

สถาบัน ครอบครัว มีขนาดเลก็ลง  โดยรูปแบบครัวเรือนที่อยู่คนเดียว มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  ขณะที่ชุมชนมี            

ความเข้มแขง็ในการจัดการตนเองมากขึ้น นอกจากน้ี การเล่ือนไหลทางวัฒนธรรมท าให้ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามเสื่อมถอยลง และมีแนวโน้มเป็นสงัคมพหุวัฒนธรรม ซ่ึงต้องท าให้เกดิ          

การยอมรับในความแตกต่างเพ่ือไม่ให้เกดิความขัดแย้งในสงัคม 

  นอกจากน้ีโลกในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารส นเทศ การเปล่ียนแปลง

ในภมูิภาคหน่ึงของโลกส่งผลให้เหน็ในอกีภมูิภาคหน่ึงอย่างรวดเรว็เกนิจะคาดคิดได้ กระแสของ               

การประกนัคุณภาพที่เกดิข้ึนท าให้สงัคมต่ืนตัวกบัสิ่งที่เรียกว่า “การประเมิน ” ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกจิ

เอกชน และหน่วยงานของรัฐ ทั้งในแวดวงการศึกษ าหรืออุตสาหกรรมต่างกต้็องรับมือกบัการประเมิน   

เพ่ือเป็นหลักฐานของการประกนัคุณภาพ รวมถึงการประเมิน แบบเสริมพลังอ านาจ  (empowerment 

evaluation) เพ่ือสร้างความสามารถทางการประเมิน (evaluation capacity building) ทั้งระดับตัวบุคคล 

องค์กร ชุมชน และสงัคม 

  กระบวนการประเมินจึงกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

ด้านการประเมินจึงมีความส าคัญและความจ าเป็น ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าในหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันมักจะต้องมี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประเมินทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเพ่ือประกนัคุณภาพ  หน่วยงานเพ่ือ

รักษามาตรฐาน เป็นต้น บุคลากรที่ปฏบัิติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เหล่าน้ันจ าเป็นต้องมีความรู้ในหลัก

วิชาการประเมิน เพ่ือรักษามาตรฐานขององค์กร รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” 

ของวิชาชีพ  
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12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

     จากสถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทยที่ต้องก้าวสู่อุตสาหกรรม 

THAILAND 4.0 ซ่ึงเป็นเศรษฐกจิที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงจากแรงงาน

ทกัษะต ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะสงู ดังน้ันการพัฒนาหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวิทยาการการประเมิน ค วรเน้นการผลิตบัณฑติที่มีความรู้และความช านาญเพ่ือสามารถ

สร้างนวัตกรรมทางการประเมินด้วยการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการประเมิน ตลอดจนการจัดการเรียน

การสอนของหลักสตูรให้นิสติมีสมรรถนะที่จ าเป็นตามศตวรรษที่ 21 ได้แก่ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ เช่ือมโยงความรู้ เป็นต้น 

  ส าหรับการพัฒนาสงัคมและ วัฒนธรรม เน่ืองจากการเล่ือนไหลทางวัฒนธรรมท าให้

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามเสื่อมถอยลง และมีแนวโน้มเป็นสงัคมพหุวัฒนธรรม ซ่ึง

ต้องท าให้เกดิการยอมรับในความแตกต่างเพ่ือไม่ให้เกดิความขัดแย้งในสงัคม การจัดการเรียนการสอน

ของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาข าวิทยาการการประเมินจึงก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสติ

เพ่ือให้สามารถปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างย่ังยืน ได้แก่ ทกัษะสื่อสาร ความสามารถบูรณาการ

ความรู้ด้านวิทยาการการประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สงัคม และความสามารถเป็นผู้น า

ทางการประเมินในระดับองค์กรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

           การพัฒนาหลักสตูรที่เน้นผลิตนักประเมินมีความเหมาะสมและจ าเป็นอย่างย่ิงในสงัคมปัจจุบันที่

มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพเป็นส าคัญ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามีช่ือเสยีง

ยาวนานด้านการวัดและการประเมิน รวมทั้งคณาจารย์ต่างกมี็ประสบการณ์ด้านการประเมินที่หลากหลาย 

จึงเป็นการรับประกนัได้ว่านักประเมินที่เป็นผลผลิตจากหลักสตูรน้ีจะมีทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

และประสบการณ์จากการได้ปฏบัิติจริง ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่มีความต้องการบุคลากร  

ด้านการประเมินได้เป็นอย่างดี ดังน้ันการผลิตบัณฑติตามหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิทยาการ  

การประเมินจึงเป็นวิธกีารส าคัญวิธหีน่ึงที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการประเมินใน

ปัจจุบันได้ 

  ดังน้ันหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการการประเมินจึงเน้นการจัดการศึกษาที่

ช่วยส่งเสริมให้เกดิความรู้ความเช่ียวชาญด้านการประเมินเพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

หน่วยงานทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมในวิชาชีพการประเมินให้กบัผู้เรียนเพ่ือ

เป็นนักประเมินที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจริยธรรม 

 

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางด้านการศึกษามา

อย่างต่อเน่ืองและยาวนาน จัดว่าเป็นผู้น าทางการศึกษาอย่างแท้จริง แม้แต่ปรัชญาของมหาวิทยาลัยยัง

ก าหนดไว้ว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม ” ดังน้ันจะเหน็ได้ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิด
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สอนสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ซ่ึงล้วนแล้วแต่ตอบสนองความต้องการของสงัคมที่ต้องการบุคลากร

ที่มีความถนัดในวิชาชีพด้านต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญ 

  ในสถานการณ์ขาดแคลนบุคลากรด้านการประเมินอย่างทุกวันน้ี สถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบ

ต่อสงัคมมาโดยตลอดอย่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้เลง็เหน็ถึงความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิทยาการการประเมิน  เพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถด้านการประเมินให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศสมดัง เจตนารมณ์ ของมหาวิทยาลัยที่

ต้องการบริการวิชาการแก่สงัคมและชุมชน 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให้ 

      ไม่ม ี

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

      ไม่ม ี

13.3 การบริหารจดัการ 

      ไม่ม ี
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

  ประเมินเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Evaluation for Sustainable Development) 

 

     1.2 ความส าคญั 

  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน เป็นหลักสตูรที่มุ่งพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความสามารถในการประเมินสิ่งที่ต้องการประเมินทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม อาท ิบุคคล 

องค์กร พฤติกรรมองค์กร คุณภาพของผลงาน หรือการปฏบัิติงาน เน้ือหาสาระของหลักสตูรมีลักษณะ

เป็นสหวิทยาการ เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีแ ละปฏิบัติ ด้วยเทคนิควิธกีารต่าง  ๆ ที่จะฝึกฝน

ผู้เรียนให้เป็นนักประเมินที่มีองค์ความรู้ด้านการประเมิน ควบคู่ไปกบัการอบรมให้ต้ังม่ันอยู่ในจริยธรรม

อนัดีงามและคุณธรรมที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” ของวิชาชีพนักประเมิน 

 

     1.3 วตัถุประสงค ์

  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สา ขาวิชาวิทยาการการประเมิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

มหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

  1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การประเมินและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ 

  1.3.2 สามารถท าการประเมินและประยุกต์ใช้ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนาได้เหมาะสมกบั

บริบทของสงัคมไทยอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

  1.3.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ด้าน

วิทยาการการประเมินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  1.3.4 มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการประเมิน 

  1.3.5 มีความสามารถในการเป็นผู้น าทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเช่ือมโยงความรู้ 

รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพการประเมิน สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและ

ย่ังยืน 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

  

แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนให้ทนัสมัย สอดคล้องกบั

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ทุกปี 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนโดยพิจารณาจากผลการ

ประเมินของปีการศึกษาที่

ผ่านมา 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน

รายวิชาเกี่ยวกบัความ

ทนัสมัยและควา มสอดคล้อง

กบัความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

2. พัฒนาทกัษะการสอนและการ

ประเมินของผู้สอนตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้  5 ด้านของคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาทุกปี 

จัดฝึกอบรมและประชุมเชิง

วิชาการแก่อาจารย์ผู้สอนให้

มีความรู้เข้าใจมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทาง

ปัญญา ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ และทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- จ านวนโครงการพัฒนา

ทกัษะการสอนและการ

ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิ 

5 ด้าน 

- ระดับความพึงพอใจของ

นิสติที่มีต่อทกัษะการสอน

ของอาจารย์ผู้สอนใ นแต่

ละรายวิชา 

3. ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวิทยาการการ

ประเมิน ให้มีมาตรฐานไม่ต ่ากว่า

เกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาก าหนดทุก 5 ปี 

การศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การเปล่ียนแปลงทางสถานการณ์ 

เศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี

ของประเทศ 

- การส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑติ 

- การส ารวจความคิดเหน็

และแนวทางการพัฒนา

จากหน่วยงาน ภาครัฐและ

เอกชน 

- การวิพากษ์หลักสตูรโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- รายงานผลการปรับปรุง

หลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขา

วิทยาการการประเมิน 

- หลักสตูรมีคุณภาพเป็นไป

ตามเกณฑท์ี่ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร  

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

    1.1   ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

 

   1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

    ไม่ม ี

 

   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทยีบเคียงหน่วยกติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนนิการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

      

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  ผู้เข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ ขั้นปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ ทุกสาขาวิชา จาก

สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมีคุณสมบัติทั่วไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  เน่ืองจากเกณฑก์ารรับนิสติเข้าศึกษาในสาขาวิทยาการการประเมินน้ัน รับผู้เรียนที่ส าเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ดังน้ัน นิสติที่เข้ามาศึกษาจึงมีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกนัตาม

สาขาวิชาที่ส าเรจ็การศึกษา นอกจากความรู้พ้ืนฐานที่แตกต่างกนัแล้ว ความสนใจกไ็ม่เหมือนกนั การ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ก  าหนดไว้บางคร้ังกเ็ป็นวิชาที่ผู้เรียนไม่สนใจ เพราะคิดว่าไม่สามารถน าไปใช้

ในหน่วยงานเมื่อส าเรจ็การศึกษาได้ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

    2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  จากปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินการเพ่ือแก้ไข

ปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสติ ดังน้ี 

  1. การจัดโครงการเพ่ือปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมนิสติใหม่เกี่ยวกบัความรู้พ้ืนฐาน

ด้านการประเมิน 

  2. การก าหนดแนวทางให้ผู้สอนใช้กระบวนการสอนที่มุ่งทบทวนพ้ืนฐานที่ควรรู้ในการเรียน

รายวิชานั้นในตอนเร่ิมต้น และให้นิสติศึกษาทบทวนความรู้ด้วยตนเองล่วงหน้า เพ่ือให้นิ สติสามารถเรียนรู้

รายวิชาต่างๆ ไปด้วยกนัแม้จะมีพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกนั 

  3. การปรับเน้ือหารายวิชาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 

 

     2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

            

จ านวนนิสติ 

จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ใน 

เวลา 

นอก 

เวลา 

ใน 

เวลา 

นอก 

เวลา 

ใน 

เวลา 

นอก 

เวลา 

ใน 

เวลา 

นอก 

เวลา 

ใน 

เวลา 

นอก 

เวลา 

ช้ันปีที่ 1 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 

ช้ันปีที่ 2 - - 10 25 10 25 10 25 10 25 

รวม 10 25 20 50 20 50 20 50 20 50 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 10 25 10 25 10 25 10 25 

 

    2.6 งบประมาณตามแผน 

   

  2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ   สาขาวิชา

วิทยาการการประเมิน 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา  

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

60,000 

x 

35 

60,000 

x 

70 

60,000 

x 

70 

60,000 

x 

70 

60,000 

x 

70 

รวมรายรับ 2,100,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

งบประมาณของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ ภาคในเวลาราชการ 

 

   
 ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน    

  ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกติ x 1,200 บาทต่อชั่วโมง x 16 คร้ังต่อภาค)  460,800 24 

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร) 25,070  

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์     

  กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)   50,000  

  ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ   

  

ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร   

  → ค่าใช้จ่ายรวม 535,870  

   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 10 คน) 53,587 53,587 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั 20  66,983 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 3,349  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 3,349  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 8,599   

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์  77,683 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 10,700  

   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) -   

     

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 13,709 91,392 

     

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608  120,000 

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จ านวนปี) 8,720  

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จ านวนปี) 6,000  

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนปี) 2,080  

   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x จ านวนปี) 11,808   

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร    120,000 
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งบประมาณของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ ภาคนอกเวลาราชการ 

 

   
 ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน    

  ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกติ x 1,200 บาทต่อชั่วโมง x 16 คร้ังต่อภาค)  460,800 24 

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร) 143,000  

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์     

  กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)   200,000  

  ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ   

  

ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร   

  → ค่าใช้จ่ายรวม 803,800  

   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 15 คน) 53,587 53,587 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั 20  66,983 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 3,349  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 3,349  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 8,599   

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์  77,683 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 10,700  

   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) -   

     

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 13,709 91,392 

     

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608  120,000 

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จ านวนปี) 8,720  

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จ านวนปี) 6,000  

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนปี) 2,080  

   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x จ านวนปี) 11,808   

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร    120,000 
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     2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 
 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

  3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร แบบ ก2 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิชาบังคับ 16 

หมวดวิชาเลือก 8 

ปริญญานิพนธ ์ 12 

รวมไม่น้อยกว่า 36 

  3.1.3 รายวิชา 

   1. หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 16 หน่วยกติ ดังน้ี 

 วม 511 ระเบียบวิธกีารวิจัย        3(2-2-5) 

 EV 511 Research Methodology 

 วม 512 การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ    3(2-2-5)

 EV 512 Quality Audit and Assessment Instrument Development  

 วม 521 หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน     3(3-0-6) 

 EV 521 Principles, Theories, and Models in Evaluation 

 วม 522 ระเบียบวิธกีารประเมิน       3(2-2-5) 

 EV 522 Evaluation Methods   

 วม 523 ปฏบัิติการการประเมิน       2(0-4-0) 

 EV 523 Internship in Evaluation 

 วม 524 สมัมนาการประเมิน       2(2-0-4) 

 EV 524 Seminar in Evaluation  
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   2. หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ ดังน้ี 

   2.1 หมวดวิธีวิทยาการประเมิน  

 วม 531 การประเมินเชิงคุณภาพ       2(2-0-4) 

 EV 531 Qualitative Evaluation 

 วม 532 การประเมินความเป็นไปได้       2(2-0-4) 

 EV 532 Feasibility Assessment 

 วม 533 การประเมินผลผลิต       2(2-0-4) 

 EV 533 Product Evaluation 

 วม 534 การจัดการสารสนเทศในการประเมิน     2(1-2-3) 

 EV 534 Information Management in Evaluation 

 วม 535 ระเบียบวิธกีารตรวจสอบคุณภาพ      2(2-0-4) 

 EV 535 Quality Auditing Methods 

   2.2 หมวดการศึกษา 

 วม 541 การประเมินการเรียนรู้        2(2-0-4) 

 EV 541 Learning Assessment 

 วม 542 การประเมินหลักสตูร       2(2-0-4) 

 EV 542 Curriculum Evaluation 

 วม 543 การประกนัคุณภาพการศึกษา      2(2-0-4) 

 EV 543 Educational Quality Assurance 

   2.3 หมวดการจดัการองคก์าร 

 วม 551 การประเมินโครงการ       2(1-2-3) 

 EV 551 Program Evaluation 

 วม 552 การประเมินนโยบายและแผน      2(2-0-4) 

 EV 552 Policy and Planning Evaluation 

 วม 553 การประเมินบุคลากร       2(2-0-4) 

 EV 553 Personnel Evaluation 

 วม 554 การประเมินเพ่ือการบริหารจัดการ      2(2-0-4) 

 EV 554 Evaluation for Management 

 วม 555 การประเมินคุณภาพในองค์กรและเครือข่าย     2(2-0-4) 

 EV 555 Quality Assessment in Organizations and Networks 

  

   3. ปริญญานพินธ ์12 หน่วยกติ 

 ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท          (12 หน่วยกติ) 

 GRT 691 Master’s Thesis             (12 Credits) 
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ความหมายของรหสัวิชา  

รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอกัษร และรหัสตัวเลข 

รหัสตัวอกัษร  วม               หมายถึง     วิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

รหัสตัวเลข     เลขตัวแรก     หมายถึง     ช้ันปีที่เปิดสอน 

                  เลขตัวกลาง    หมายถึง     วิชาบังคับ วิชาเลือก และปริญญานิพนธ ์    

                  เลขตัวท้าย     หมายถึง     ล าดับรายวิชาในวิชาของตัวกลาง 

ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกติ 

   เลขรหัสนอกวงเลบ็         หมายถึง      จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชานั้น 

   เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1   หมายถึง      จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

  เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2   หมายถึง      จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการ/วิเคราะห์/อภิปราย/จัดท ากรณีศึกษา 

   เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3   หมายถึง      จ านวนช่ัวโมงเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

         3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หมวดและประเภทวิชา หน่วยกิต 

วม 511 ระเบียบวิธกีารวิจัย วิชาบังคับ 3 

วม 512 การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิชาบังคับ 3 

วม 521 หลักการ ทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน วิชาบังคับ 3 

วม ….. เลือกในหมวดวิชาเลือก วิชาเลือก 2 

รวม 11 

ปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หมวดและประเภทวิชา หน่วยกิต 

วม 522 ระเบียบวิธกีารประเมิน วิชาบังคับ 3 

วม 524 สมัมนาการประเมิน วิชาเลือก 2 

วม ….. เลือกในหมวดวิชาเลือก วิชาเลือก 2 

วม …… 

วม …… 

เลือกในหมวดวิชาเลือก 

เลือกในหมวดวิชาเลือก 

วิชาเลือก 

วิชาเลือก 

2 

2 

รวม 11 

ปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หมวดและประเภทวิชา หน่วยกิต 

วม 523 ปฏบิัติการการประเมิน วิชาบังคับ 2 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท  ปริญญานิพนธ์ 3 

รวม 5 

ปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หมวดและประเภทวิชา หน่วยกิต 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท  ปริญญานิพนธ์ 9 

รวม 9 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั 

วม 511   ระเบยีบวิธีการวิจยั                       3(2-2-5) 

EV 511   Research Methodology 

  ศึกษาที่มาของความรู้ความจริง  กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้ความจริงที่ครอบคลุม

ประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษย์ในสาขาวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์  กระบวนการคิด

เชิงวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และอนุมานแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง  ฝึกปฏบัิติเกี่ยวกบัการวางแผน             

การออกแบบการวิจัย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน

ผลการวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

วม 512   การสรา้งเครือ่งมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ                                  3(2-2-5) 

EV 512   Quality Audit and Assessment Instrument Development 

  ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสร้าง และพัฒนาเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

ชนิดและประเภทของเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิธกีารก าหนดมาตรฐาน  เกณฑแ์ละตัวบ่งช้ี  

การวางแผนการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

และแหล่งข้อมูล  และการใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล  ฝึกท ากรณีศึกษาด้านการสร้างเคร่ืองมือ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

 

วม 521   หลกัการ ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน               3(3-0-6) 

EV 521   Principles, Theories, and Models in Evaluation 

  ศึกษาแนวคิด หลักการ  และความส าคัญของการประเมิน วิวัฒนาการของการประเมิน   

โครงสร้างและการจัดกลุ่มทฤษฎีการประเมิน กระบวนการพัฒนา ทฤษฎีการประเมิน ทฤษฎีการประเมิน 

แนวคิดการประเมิน รูปแบบการประเมิน การประเมิน อภิมาน และศึกษาตัวอย่างของการน า แนวคิด               

การประเมินไปประยุกต์ใช้  

 

วม 522 ระเบยีบวิธีการประเมิน             3(2-2-5) 

EV 522   Evaluation Methods 

  ศึกษา  ค้นคว้า และวิเคราะห์ แนวคิด หลักการ  และบริบทที่เกี่ยวข้องกบัการประเมิน                 

การก าหนดจุดมุ่งหมาย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมิน  และ ปัจจัยผลักดันทางสงัคม เศรษฐกจิ  

การเมือง วัฒนธรรม  จิตวิทยาสงัคมและจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความส าเร็ จและความล้มเหลวของ

การประเมิน  ศึกษาและฝึกปฏบัิติเกี่ยวกบัการออกแบบการประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะ ห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  และ การร ายงานและการเผยแพร่ผลการประเมิน  ศึกษา

จรรยาบรรณในการประเมินและการบริหารจัดการโครงการประเมิน 
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วม 523   ปฏิบติัการการประเมิน                         2(0-4-0) 

EV 523   Internship in Evaluation 

  ฝึกปฏบัิติการประเมินในหน่วยงาน องค์กรหรือโครงการของรัฐบาลหรือเอกชนตามความสนใจ 

ภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกบัผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินในสถานที่ฝึกปฏบัิติงานจริง  

 

วม 524   สมัมนาการประเมิน                       2(2-0-4) 

EV 524   Seminar in Evaluation 

  ศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎี แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และความก้าวหน้าใหม่ๆ ในการประเมิน 

หัวข้อที่น ามาศึกษาได้จากการปรึกษาร่วมกนัระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  น าเสนอและอภิปรายแนวคิดที่จะ

น ามาใช้ในการประเมินและการท าวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาความรู้ด้านการประเมิน  

 

วิชาเอกเลือก 

วม 531 การประเมินเชิงคุณภาพ             2(2-0-4) 

EV 531 Qualitative Evaluation 

  ศึกษาแนวคิดและกระบวนทศัน์ของการประเมินเชิงคุณภาพ  รูปแบบการประเมินเชิงคุณภาพ 

การออกแบบการประเมิน หลักการและวิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล เทคนิคและวิธกีารวิเคราะห์            

การตีความหมายของข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของผลงานประเมินเชิงคุณภาพ การรายงานผลและ  

การน าผลการประเมินเชิงคุณภาพไปใช้ประโยชน์ และศึกษาด้านการประเมินเชิงคุณภาพ 

 

วม 532   การประเมินความเป็นไปได ้                     2(2-0-4) 

EV 532   Feasibility Assessment 

           ศึกษาแนวคิด หลักการ  และความส าคัญของการประเมินความเป็นไปได้  รูปแบบและ

กระบวนการ การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานเบื้องต้น การวิเคราะห์บริบททางสงัคม การเมือง  และสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี และการประเมินความต้องการจ าเป็น การประเมินความเสี่ยง การประเมิน

ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุน  การออกแบบการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน การเกบ็

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาตัวอย่างเขียนรายงานและการใช้ประโยชน์จากผลประเมิน 

 

วม 533   การประเมินผลผลิต                       2(2-0-4) 

EV 533   Product Evaluation 

  ศึกษาแนวคิด  หลักการ และกระบวนการประเมินผลผลิตที่อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ และการบริการ 

ทั้งที่เป็นผลลัพธ์  ผลกระทบในระยะสั้น  และผลกระทบใน ระยะยาว  การวางแผนและการออกแบบการ

ประเมินผลผลิต เคร่ืองมือประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานและ            

การใช้ประโยชน์จากผลประเมิน และศึกษาตัวอย่างด้านการประเมินผลผลิต 
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วม 534   การจดัการสารสนเทศในการประเมิน            2(1-2-3) 

EV 534   Information Management in Evaluation 

  ศึกษาและฝึกปฏบัิติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสบืค้น จัดท า

สารสนเทศในการประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปวิเคราะห์ข้อมูล การแปล

ความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การรายงานและเผยแพร่ผลการประเมิน 

  

วม 535   ระเบยีบวิธีการตรวจสอบคุณภาพ          2(2-0-4) 

EV 535   Quality Auditing Methods 

    บุรพวิชา: วม543 

  ศึกษาแนวคิด หลักการ ความส าคัญ และประเภทของการตรวจสอบคุณภาพ  จรรยาบรรณ

มาตรฐาน  กระบวนการด าเนินงาน และการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะห์มาตรฐานและ          

ตัวบ่งช้ี เทคนิคและการบริหารจัดการตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การรายงาน  และ 

การใช้ผลการตรวจสอบคุณภาพ การติดตามและเทคนิคการตรวจสอบงานตรวจสอบคุณภาพ 

 

วม 541   การประเมินการเรียนรู ้               2(2-0-4) 

EV 541   Learning Assessment 

  ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้  ความส าคัญของการประเมินการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการ

สอนงาน การสร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้เคร่ืองมือ เทคนิคในการประเมินการเรียนรู้ ให้ตรงตาม

สภาพจริง และการใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  

 

วม 542   การประเมินหลกัสูตร                2(2-0-4) 

EV 542   Curriculum Evaluation 

  ศึกษาทฤษฎีหลักสตูร  กระบวนการพัฒนาหลักสตูร  หลักการและความส าคัญของการประเมิน 

รูปแบบ กระบวนการ  การวางแผน  และออกแบบการประเมินหลักสตูร  การเรียนการสอน  และหลักสตูร

ฝึกอบรม  การออกแบบการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล                

และการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินหลักสตูร 

 

วม 543   การประกนัคุณภาพการศึกษา                                          2(2-0-4) 

EV 543   Educational Quality  Assurance 

  ศึกษาแนวคิด  หลักการ  และความส าคัญของการประกนัคุณภาพการศึกษา  ระบบการประกนั

คุณภาพในสถานศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึก ษา  การประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถาบันรับรองคุณภาพและมาตรฐาน  การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน 
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วม 551   การประเมินโครงการ                2(1-2-3) 

EV 551   Program Evaluation 

  ศึกษาแนวคิด  ลักษณะ ประเภท และองค์ประกอบของโครงการ ทฤษฎีการประเมิน รูปแบบ

และกระบวนการประเมิน การสร้าง ตัวบ่งช้ีและ เกณฑก์ารประเมิน การวางแผนและการออกแบบการ

ประเมิน  เคร่ืองมือประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การรายงาน ผลการประเมิน

โครงการ และการใช้ผลการประเมินโครงการ และจัดท ากรณีศึกษาด้านการประเมินโครงการ 

 

วม 552   การประเมินนโยบายและแผน      2(2-0-4) 

EV 552   Policy and Planning Evaluation 

  ศึกษาแนวคิด หลักการ ความส าคัญและองค์ประกอบของนโยบายและแผน กระบวนการ

วิเคราะห์นโยบายและแผน การสร้างเกณฑก์ารประเมิน กระบวนการประเมินและการก ากบัติดตาม

นโยบายและแผน การประเมินกลยุท ธ์ เคร่ืองมือประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล            

การรายงานและการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินนโยบายและแผน 

 

วม 553   การประเมินบุคลากร                      2(2-0-4) 

EV 553   Personnel Evaluation 

  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ความสมัพันธร์ะหว่างเป้าหมายของ

องค์การกบังานและสมรรถนะในการท างานของบุคลากร  กระบวนการประเมินบุคลากร  การประเมิน

ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะปฏบัิติงาน สมรรถนะ  และผลการปฏบัิติงาน  การประเมินความเหมาะสม

ในการท างาน เคร่ืองมือประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล ศึกษารายงาน และการใช้ผลการประเมินบุคลากร 

 

วม 554   การประเมินเพือ่การบริหารจดัการ            2(2-0-4) 

EV 554   Evaluation for Management 

  ศึกษาความหมาย แนวคิด  และความส าคัญของการประเมินเพ่ือการบริหารจัดการ หลักการ

เกี่ยวกบับุคคลและกลุ่มบุคคลขององค์กร ระบบองค์ กรและกระบวนการบริหารจัดการ งานประเมินการ

บริหารจัดการ การปรับปรุงคุณภาพการปฏบัิติงาน การน าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการ 

 

วม 555   การประเมินคุณภาพในองคก์รและเครือข่าย           2(2-0-4) 

EV 555   Quality Assessment in Organizations and Networks 

  ศึกษา ทฤษฎี และ แนวคิดองค์กรและเครือข่าย คุณภาพและระบบคุณภาพ หลักการและ

มาตรฐาน ประเภท  รูปแบบ  และกระบวนการประเมินคุณภาพ การเกบ็รวบรวม ข้อมูล การตรวจสอบ

คุณภาพข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษารายงาน การประเมินคุณภาพ และการน าผลการประเมินคุณภาพ

ในองค์กรและเครือข่ายไปใช้ประโยชน์ 
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ปริญญานพินธ ์

ปพท 691  ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาโท          (12 หน่วยกิต) 

GRT 691  Master’s Thesis 

  

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ผูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

               

            3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบั

ที่ 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง ศศ.บ. (การประถมศกึษา), 2549 

ค.ม. (การวิจัยการศกึษา), 2551 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา), 2556 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXXXXXXXX 

2 อ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล กศ.บ. (การประถมศกึษา), 2533 

ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศกึษา), 2537 

กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศกึษา), 2545 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXXXXX 

3 ผศ.ดร.เรืองเดช ศริิกจิ ค.บ.(คณิตศาสตร์), 2545 

ค.ม. (การวิจัยการศกึษา), 2547 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXXXXXXXX 

            

    3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบั 

ที่ 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง ศศ.บ. (การประถมศกึษา), 2549 

ค.ม. (การวิจัยการศกึษา), 2551 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา), 2556 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXXXXXXXX 

2 อ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล กศ.บ. (การประถมศกึษา), 2533 

ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศกึษา), 2537 

กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศกึษา),2545 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXXXXX 

3 ผศ.ดร.เรืองเดช ศริิกจิ ค.บ.(คณิตศาสตร์), 2545 

ค.ม. (การวิจัยการศกึษา), 2547 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXXXXXXXX 

4 รศ.ดร.สทุธวิรรณ  พีรศกัดิ์โสภณ กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2523 

 

กศ.ม. (การวัดผลการศกึษา), 2529 

 

กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศกึษา), 2546 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณโุลก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXXXXX 

5 ผศ.ดร.วิชุดา กจิธรธรรม วท.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภอ์นามัย), 2526 

กศ.ม. (การวัดผลการศกึษา), 2543 

ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจัยการศกึษา), 2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXXXXXXXX 
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ล าดบั 

ที่ 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

6 อ.ดร.อจัศรา  ประเสริฐสนิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสกิส)์, 2544 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกจิ), 2549 

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2547 

ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจัยการศกึษา), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXXXXXXXX 

7 อ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภช้ั์น 1), 2535 

ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศกึษา), 2557 

ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), 2546  

ศษ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศกึษา), 2555 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

XXXXXXXXXXXXX 

8 อ.ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล สค.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์), 2544 

ค.ม. (การวิจัยการศกึษา), 2548 

ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจัยการศกึษา), 2555 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXXXXXXXX 
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

  ไม่มี 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

  ไม่มี 

     4.2 ช่วงเวลา 

         ไม่มี 

   4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

  ไม่มี 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

     

  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  นิสติระดับบัณฑติศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการการ

ประเมิน ต้องท าวิจัยเชิงประเมินที่สะท้อนผลที่ได้รับจากการเรียนการสอน โดยประมวลองค์ความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษา หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสทิธิ ภาพ โดยผ่าน

การเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการส าเรจ็การศึกษา         

      

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

  นิสติที่เข้าศึกษาในหลักสตูรน้ีต้องท าปริญญานิพนธเ์พ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา โดยจะต้อง

เสนอเค้าโครง ปริญญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ปริญญา

นิพนธข้ั์นสดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปริญญานิพนธท์ี่บัณฑติวิทยาลัยแต่งต้ัง และส่ง

ปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากน้ีผลงานปริญญานิพนธจ์ะต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง และมี

รายงานการประชุมที่เป็นเร่ืองเตม็ จึงจะถือว่าส าเรจ็การศึกษา เน่ืองจากการท าปริญญานิพนธ์ เป็นส่วนหน่ึง

ที่สะท้อนศักยภาพของผู้ที่เข้าศึกษาดังต่อไปน้ี 

       5.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงประเมิน 

       5.2.2 สามารถท างานวิจัยเพ่ือใช้ในการต่อยอดความรู้ในสาขาวิทยาการการประเมิน 

      5.2.3 สามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้และข้อค้นพบได้ 

       5.2.4 สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพต่อไปได้ 
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 5.3  ช่วงเวลา 

  ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 นิสติลงทะเบียนรายวิชา ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 

 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต   

  12 หน่วยกติ 

 

     5.5  การเตรียมการ  

  5.5.1 จัดโครงการสมัมนาเพ่ือให้นิสติได้น าเสนอหัวข้อที่ตนสนใจ และแลกเปล่ียนความคิดกบั

คณาจารย์ที่ร่วมสมัมนา 

       5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสติเป็นรายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ 

       5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหรือปรับปรุงหัวข้อที่นิสติมีความสนใจ 

รวมถึงแนะแนวทางศึกษาค้นคว้า 

       5.5.4 นิสติน าเสนอ เค้าโครงปริญญานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร อาจารย์ที่

ปรึกษา เพ่ือรับข้อเสนอแนะและการประเมินรายบุคคล 

       5.5.5 นิสติจัดท า ปริญญานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส ์และ

น าเสนอ ปริญญานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือรับข้อเสนอแนะ และ

ประเมินผล 

 

     5.6  กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 การก าหนดเกณฑ์ /มาตรฐานการประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

       5.6.2 นิสติน าเสนอ ปริญญานิพนธ์ และรับการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ

คณะกรรมการสอบปากเปล่า 

       5.6.3 เลขานุการประจ าหลักสตูรน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเหน็ชอบจากอาจารย์  

ที่ปรึกษา ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือให้คณบดีบัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. มีทกัษะสื่อสาร -  ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ข้อที่ 4.1 สามารถสื่อสารทางวิชาการได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

-  ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    ข้อที่ 5.2 มีทกัษะการใช้ภาษาและสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

2. มีสมรรถนะหลักสตูร 

2.1 มีความสามารถในการวิจัย

เพ่ือพัฒนาความรู้ด้าน

วิทยาการการประเมิน 

 

- ด้านความรู้  

  ข้อที่ 2.2 มีความรู้และสนใจที่จะพัฒน าความรู้และความ

ช านาญทางการประเมิน 

2.2 มีความสามารถน าความรู้ด้าน

วิทยาการการประเมินไปใช้ใน

การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์

สงัคม 

- ด้านความรู้  

  ข้อที่ 2.3 สามารถน าความรู้ด้านวิทยาการการประเมินไปใช้ใน

การแก้ปัญหาและ สร้างสรรค์สงัคม 
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การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

 

1.  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

   

ผลการเรียนรูด้า้น

คุณธรรมและจริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม

ในการด ารงชีวิต และ

มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

-อาจารย์ผู้สอนปฏบัิติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีหรือถ่ายทอด

ประสบการณ์วิชาชีพที่เป็น

ตัวอย่างของการประพฤติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ประเมินด้วยการสงัเกต

พฤติกรรมและการปฏบัิติตนต่อ

เพ่ือนร่วมช้ัน และอาจารย์ผู้สอน 

และการอภิปรายในช้ันเรียนที่

แสดงถึงการคิดวิเคราะห์โดย

ค านึงถึงหลั กคุณธรรม รวมถึง

การท ารายงาน ที่มีการอ้างองิ

ผลงานที่ไม่ละเมิดสทิธิ์ของบุคคล

อื่น 

1.2 มีวินัย ตรงเวลา 

รับผิดชอบตนเอง 

เคารพกฎระเบียบของ

องค์กรและสงัคม  

-มอบหมายงานให้ปฏบัิติ 

-ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏบัิติ

ในการเรียนการสอนให้ชัดเจน

ในทุกรายวิชา 

-ก าหนดให้มีระเบียบแบบ

แผนการอยู่ร่วมกนัของนิสติที่

เรียนร่วมช้ันเดียวกนั 

ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน

เรียน การตรงต่อเวลาในการเข้า

ช้ันเรียน การส่งรายงานตามเวลา

ที่ก  าหนด การแต่งกายและการ

ปฏบัิติตนตามระเบียบแบบแผน

ที่ก  าหนดร่วมกนัไว้ต้ังแต่ต้น 

1.3 มีจิตสาธารณะ และ

ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรม 

ให้เข้าร่วมกจิกรรมนอกหลักสตูร

ที่สร้างเสริมคุณธรรม เช่น การ

ท าบุญ หรือกจิกรรมที่เสยีสละ

เพ่ือส่วนรวม 

ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีความ

ภาคภมิูใจที่ได้ท าประโยชน์ให้แก่

สงัคมอยู่ในระดับสงู 
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2. ดา้นความรู ้

 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน

หลักการ ทฤษฎีและเน้ือหา

ด้านวิทยาการการประเมิน  

-จัดหลักสตูรให้มีรายวิชาบังคับ

และวิชาเลือกที่ครอบคลุม

ความรู้ในด้านวิทยาการการ

ประเมิน 

-จัดการเรียนการสอนให้มี

ลักษณะบูรณาการเพ่ือให้

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง

ความรู้แต่ละรายวิชาได้ 

-ประเมินจากผลการเรียนรู้ ในแต่

ละรายวิชา 

-ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ในช้ัน

เรียน 

-ประเมินจากคุณภาพของงานที่

มอบหมายที่แสดงถึงการคิด

วิเคราะห์ และเช่ือมโยงความรู้ 

2.2 มีความรู้และสนใจที่จะ

พัฒนาความรู้และความ

ช านาญทางการประเมิน 

-แนะน าวิธกีารเรียนรู้และการ

สบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง และ

ให้ฝึกปฏบัิติในทุกรายวิชา 

-มอบหมายงานให้ฝึกเขียน

บทความทางวิชาการ 

-ประเมินจากคุณภาพของงานที่

มอบหมายที่แสดงให้เหน็ว่า

ผู้เรียนมีการหาความรู้เพ่ิมเติม 

โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งที่

น่าเช่ือถือมาประกอบได้อย่าง

เหมาะสม และมีจรรยาบรรณใน

การอ้างองิ 

-ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีความ

สนใจที่จะพัฒนาตนเอง 

2.3 สามารถ น า ความรู้ ด้าน

วิทยาการการประเมิน ไปใช้

ในการแก้ปัญหาและ

สร้างสรรค์สงัคม 

-จัดกจิกรรมการสอนโดยใช้

กรณีศึกษาที่คาดว่านิสติจะได้

พบในการประกอบอาชีพ และ

ให้นิสติได้วิเคราะห์

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไข

อย่างสร้างสรรค์ 

-จัดกจิกรรมการสอนโดยฝึก

ปฏบัิติการ เช่ือมโยงความรู้

ทางทฤษฎีสู่การปฏบัิติจริง 

ประเมินจากพฤติกรรมการ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็

ในช้ันเรียนที่ผู้เรียนแสดงให้เหน็

ว่าสามารถน าทฤษฎีที่เรียนมาไป

ใช้ในสถานการณ์จริงได้ 
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3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถคิดอย่างมี

วิจารณญาณในการเลือกรับ

ข้อมูลข่าวสาร 

-ให้นิสติฝึกค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติมด้วยตนเองในทุก

รายวิชา 

-ประเมินจากคุณภาพงานที่

มอบหมายซ่ึงแสดงถึงการ

ค้นคว้าความรู้จากแหล่งที่

น่าเช่ือถือ 

-ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ในช้ัน

เรียนที่แสดงให้เหน็ว่านิสติได้

ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ใน

ต าราเรียน 

3.2 สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล

และเป็นระบบ 

-จัดกจิกรรมการสอนที่ใช้การ

อภิปรายหรือการออกความ

คิดเหน็ 

-ยกตัวอย่างปัญหาหรือ

กรณีศึกษาเพ่ือให้นิสติได้ใช้

ความคิดขั้นสงู 

-สงัเกตการมีส่วนร่วมในกจิกรรม

กลุ่มและการแสดงความ

คิดเหน็ในช้ันเรียน 

-ประเมินด้วยข้อสอบที่ใช้วัดผล

การเรียนรู้ ซ่ึงต้องสร้างขึ้น

เพ่ือให้ผู้สอบได้ใช้ทกัษะการ

คิดอย่างเป็นขั้นตอน 

3.3 สามารถเช่ือมโยงความรู้และ

ทกัษะด้านการประเมินไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างมี

ประสทิธผิล 

-เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และ

แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

-ท าปริญญานิพนธใ์นหัวข้อที่เป็น

ประโยชน์แก่ตนและสงัคม 

-ประเมินจากการอภิปรายแสดง

ความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

-พิจารณาจากการเลือกหัวข้อ 

การเขียนโครงร่าง และปริญญา

นิพนธฉ์บับสมบูรณ์ 

-ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีทกัษะ

ด้านการเช่ือมโยงความรู้ 
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4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  

 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 สามารถสื่อสารทางวิชาการ

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

-ฝึกทกัษะการพูด ทางวิชาการ

ด้วยการจัดกจิกรรมให้มีการ

อภิปราย และรายงานหน้าช้ัน

เรียน 

-ฝึกทกัษะการเขียนด้วยการ

มอบหมายงานให้เขียนรายงาน 

-ประเมินจากพฤติกรรมและการ

ปฏบัิติตนของนิสติขณะรายงาน

หรืออภิปราย 

-ประเมินคุณภาพงานมอบหมาย

ที่แสดงถึงทกัษะด้านการเขียน

และการอ้างองิถึงแหล่งที่มาของ

ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 

4.2 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น

ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก

กลุ่ม 

-จัดกจิกรรมกลุ่มในทุกรายวิชา

เพ่ือฝึกให้นิสติรู้จักปรับตัวใน

การท างานร่วมกั บผู้อื่น รับฟัง

ความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วม

กลุ่ม และสามารถแสดงจุดยืน

ของตนเอง 

-มอบหมายงานที่ต้องมีการ

ประสานกบัผู้อื่น 

-ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึงความ

ร่วมมือในการวางแผนและ

แก้ปัญหา 

-สงัเกตพฤติกรรมการแสดงออก

ของนิสติว่าสามารถเป็นทั้งผู้พูด

และผู้ฟังที่ดี สามารถยอมรับ

เหตุผลของผู้ที่มีความคิดเหน็

แตกต่างไปจากตน 

-ผู้เรียนประเมินตนเองด้วยแบบ

วัดความสามารถในการท างาน

เป็นทมี 

4.3 รับผิดชอบการท างานของ

ตนเอง 

มอบหมายงานทั้งกจิกรรมกลุ่ม

และเด่ียว 

-ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน

เรียน การส่งรายงานตามเวลาที่

ก  าหนด  

-ผู้เรียนประเมินตนเองด้วยแบบ

วัดคุณลักษณะด้านความ

รับผิดชอบ 
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

5.1 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และ

สถิติเพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้า และ

แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 

-มีรายวิชาที่ฝึกทกัษะทางสถิติใน

หมวดวิชาบังคับ 

-การสอบผ่านรายวิชาดังกล่าว 

5.2 มีทกัษะการใช้ภาษาและ

สื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

-ฝึกให้ผู้เรียนเขียนบทความทาง

วิชาการ 

-ฝึกให้ผู้เรียนรายงานหน้าช้ัน

เรียน 

-ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการสื่อสาร เช่น การน า

บทความทางวิชาการเผยแพร่

ทางสื่ออเิลคทรอนิกส ์เป็นต้น 

-ผลงานของผู้เรียนมีความ

ถูกต้องทางวิชาการและมี

เทคนิคการเขียนที่น่าสนใจ 

-การพูดหรืออภิปรายใช้ถ้อยค า

ที่สภุาพและถูกต้ องตามหลัก

วิชาการ 

-บทความหรืองานเขียนที่

เผยแพร่ทางสื่ออเิลคทรอนิกส์

มีผู้อ่านหรือให้ข้อเสนอแนะ 

5.3 สามารถแสวงหาความรู้โดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ความส าคัญของแหล่งข้อมูล

ประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสื่อ

เอกสาร สื่ออเิลคทรอนิกส ์ฯลฯ 

-แนะน าวิธสีบืค้น และการสบืค้น

ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การสาขาวิทยาการการประเมิน 

-มอบหมายกจิกรรมเพ่ือฝึก

ทกัษะในการสบืค้นและอ้างองิ

ข้อมูล รวมถึงการฝึกใช้

ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 

-ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึงการ

สบืค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล 

และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่

เหมาะสมและเช่ือถือได้ 

-ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามี

ความสามารถด้านการใช้

เทคโนโลยี 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต และมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบตนเอง เคารพ

กฎระเบียบขององค์กรและสงัคม 

1.3 มีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และเน้ือหา

ด้านวิทยาการการประเมิน  

2.2 มีความรู้และสนใจที่จะพัฒนาความรู้และความ

ช านาญทางการประเมิน 

2.3 สามารถน าความรู้ด้านวิทยาการการประเมินไปใช้ใน

การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สงัคม 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูล

ข่าวสาร 

3.2 สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

3.3 สามารถเช่ือมโยงความรู้และทกัษะด้านการประเมิน

ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสทิธผิล 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารทางวิชาการได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4.2 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 

4.3 รับผิดชอบการท างานของตนเอง 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ศึกษา

ค้นคว้า และแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 

5.2 มีทกัษะการใช้ภาษาและสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

5.3 สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วิชาพื้ นฐาน                  

วม511 กระบวนทศัน์การแสวงหา

ความรู้ความจริงของมนุษย ์
               

วม512 การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพ 
               

วิชาเอกบงัคบั                  

วม521 หลักการ ทฤษฎีและรปูแบบ

การประเมิน 
               

วม522 ระเบียบวิธกีารประเมิน                

วม523 ปฏบิัติการการประเมิน                

วม524 สมัมนาการประเมิน                
วิชาเอกเลือก                

วม531 การประเมินเชิงคุณภาพ                

วม532 การประเมินความเป็นไปได้                

วม533 การประเมินผลผลิต                

วม534 การจัดการสารสนเทศในการ

ประเมิน 
               

วม535 ระเบียบวิธกีารตรวจสอบ

คุณภาพ 
               

วม541 การประเมินการเรียนรู้                

วม542 การประเมินหลักสตูร                

วม543 การประกนัคุณภาพ

การศกึษา 
               

วม551 การประเมินโครงการ                

วม552 การประเมินนโยบายและ

แผน 
               

วม553 การประเมินบุคลากร                

วม554 การประเมินเพ่ือการบริหาร

จัดการ 
               

วม555 การประเมินคุณภาพใน

องค์กรและเครือข่าย  
               

ปริญญานิพนธ ์                

ปพท 691 ปริญญานิพนธ ์                
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑติศึกษา           

พ.ศ.2559  (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

  2.1 ก าหนดระบบการวัดผลและประเมินผลในระดับรายวิชา (ใช้คะแนนสอบและคะแนนการ

ท ารายงาน) และทบทวนระบบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

  2.2 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังส าเรจ็การศึกษา โดยการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑติและบัณฑติ 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
       3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ีย               

ไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทยีบเทา่ พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบปากเปล่าขั้น

สดุท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่งต้ังและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ

ฟังได้ 

  3.2 ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต้์องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือ

น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)  

  3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑติศึกษา           

พ.ศ.2559  (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

  1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสมัมนาคณาจารย์ใหม่ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  1.2 มีแผนการส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยพยายามผลักดันให้

ปฏบัิติงานตาม TOR เพ่ือให้ผลิตงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ 

  1.3 จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยให้จัดสอนร่วมกนัในบางรายวิชา 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย์ 

 2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

  2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทกัษะการจัด การเรียน               

การสอน การส่งเสริมนิสติให้มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียน

การสอน ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและนอกสถาบัน 

         2.1.2 จัดกจิกรรมสมัมนาศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในสถาบันการศึกษา

อื่นที่เปิดสอนหลักสตูรด้านการวัดและประเมินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

  2.2.1 จัดการประชุมเชิงปฏบัิติการในหัวข้อเกี่ยวกบัการวัดและประเมิน รวมถึงการให้บริการ

ความรู้สู่ชุมชน เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้เป็นวิทยากรผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพด้านการวัดผลและประเมิน 

         2.2.2 จัดให้มีทุนส าหรับท าวิจัยส าหรับอาจารย์ในหน่วยงาน 

         2.2.3 การให้ทุนสนับสนุนให้อาจารย์ในหน่วยงานได้ไปน าเสนอผลงานวิจัยเวทรีะดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 

         2.2.4 จัดให้มีวารสารของหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมทกัษะการเขียนบทความทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือก ากบัทศิทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกบั

นโยบายและมาตรฐานของหลักสตูร 

  1.2 จัดให้มีการพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเน่ือง ให้หลักสตูรมีความทนัสมัย โดยพิจารณา

ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิในเวลานั้น 

โดยใช้ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญทางการประเมิน และบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา 

  1.3 อาจารย์ประจ าหลักสตูร รับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของหลักสตูร 

  1.4 จัดให้มีผู้ประสานงานสาขาวิชาท าหน้าที่ประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดท า มคอ .3 – 

มคอ.7 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานและให้ความช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอน 

และติดตามประเมินผลในรายวิชาที่สอน 

 

2. บณัฑิต 

       มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑติเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงหลักสตูรให้

สอดคล้องกบัตลาดแรงงาน และสงัคม  นอกจากน้ีเมื่อใช้หลักสตูรไปได้ระยะหน่ึง คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรจะเชิญตัวแทนผู้ใช้มหาบัณฑติหลักสตูรวิทยาการการประเมินเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ได้ข้อมูลไปใช้

ประเมินความต้องการของตลาดแรงงานและสงัคม 

 

3. นสิิต 

  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นิสติที่มี

ปัญหาทางการเรียน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องก าหนดช่ัวโมงว่างเพ่ือให้นิสติเข้าปรึกษาได้  กรณีที่นิสติมี

ข้อสงสยัเกี่ยวกบัการประเมินผลในรายวิชาใด สามารถย่ืนค าร้องเพ่ือขอดูกระดาษค าตอบ ตลอดจน

คะแนนและวิธกีารประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ล ะวิธกีารที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. อาจารย ์

  การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้

อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบัรายวิชาในหลักสตูร ถ้าหากมีปัญหาด้านอตัราการ

บรรจุกเ็ตรียมการจ้างอาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด 

  ในกรณีที่ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการจัดการ

เรียนการสอน โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกบัรายวิชาน้ัน ๆ ใน

หลักสตูร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

       อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการ

ประเมินผล (มคอ.3, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนยังต้องเกบ็รวบรวมข้อมูล

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบเพ่ือการปรับปรุงหลักสตูร ตลอดจนประชุมปรึกษากบั

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือหาแนวทางพัฒนาหลักสตูรให้บรรลุตามเป้าหมายของการเรียนการ

สอนในหลักสตูร อกีทั้งยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ผ่านแบบส ารวจ

ต่าง ๆ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

  ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

เพ่ือจัดซ้ือต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑอ์ย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนิสติ 

   การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมที่มีอยู่ในส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาให้

คุ้มค่า เช่น ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องพักอาจารย์ เป็นต้น 

นอกจากน้ั นกใ็ช้ทรัพยากรการเรียนรู้จากแหล่งอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว เช่น หนังสอื ต ารา วารสาร และสื่อ

เทคโนโลยี จากส านักหอสมุดกลาง จากส านักสื่อและเทคโนโลยี และจากส านักคอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน  (Key  Performance Indicators) 

       

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2560 

ปีท่ี 2 

2561 

ปีท่ี 3 

2562 

ปีท่ี 4 

2563 

ปีท่ี 5 

2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มสี่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสตูร 

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ .๒ ที่สอดคล้องกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /

สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .๓ และ มคอ .๔ อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .๕ 

และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ .๗ 

ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ที่ก  าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา /ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน 

หรือ การประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่

รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว   

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย /บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ

คุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 
-     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉล่ียไม่

น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 
- -    
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร  

  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 1.1.1 ผู้เรียนประเมินกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยให้ผู้เรียนประเมินตามแบบ

ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   1.1.2 อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินกลยุทธก์ารสอนของตนเองจากการสงัเกตพฤติกรรมการ

เข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการสอนของนิสติทั้งในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งผลงานของนิสติที่ได้รับมอบมาย

ในแต่ละรายวิชา และประเมินประสทิธภิาพการสอนได้จากผลการเรียนของนิสติในรายวิชานั้น 

            1.1.3 กรรมการบริหารหลักสตูรฯ จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และขอค าแนะน า

จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ 

 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

 1.2.1 ผู้เรียนประเมินกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยให้ผู้เรียนประเมินตามแบบ

ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรายงานผลการ

ประเมินให้แก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือใช้ในการปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

  1.2.2 อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองจากแบบประเมินกลยุทธก์ารเรียนการสอนที่จัดท าข้ึนโดย

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

  1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาผลการประเมินจาก 1.2.1 และ 1.2.2 เพ่ือใช้

ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงทกัษะกลยุทธก์ารสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

  ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสตูรในภาพรวม และการบรรลุผลการเรียนที่

คาดหวัง ได้มาจากบุคคล 3 กลุ่มต่อไปนี้  

  2.1 นิสติ ให้ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในรายวิชาที่ลงทะเบียน 

  2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ และ /หรือผู้ประเมินภายน อก ตรวจประเมินตามรอบที่ก  าหนด โดยส านัก

ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามีการเตรียมหลักฐานและข้อมูลเพ่ือพร้อมรับการตรวจประเมิน 

  2.3 ผู้ใช้บัณฑติ มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑติ 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร  

  คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา /สาขาวิชาเดียวกนั

อย่างน้อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

  4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสู ตรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์

และผู้เกี่ยวข้อง 

  4.2 จัดประชุมวางแผนปรับปรุงหลักสตูร และกลยุทธก์ารสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน

การปรับปรุง 

  4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

หลักสตูรและกลยุทธก์ารสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

 

  ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้จัดกจิกรรมการวิพากษ์หลักสตูรโดยเชิญผู้ทรงวุฒิที่

มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการประเมินและการบริหารจัดการหลักสตูรทางด้านการ

ประเมินในระดับบัณฑติศึกษา จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

   1. รองศาสตราจารย์ ดร .สมคิด พรมจุ้ย  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า แขนงวิชาการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สรีุพร อนุศาสนนันท์  หัวหน้า ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา

ประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

   3. ดร.คมศร วงษ์รักษา ต าแหน่ง รักษาการแทน ผู้อ านวยการ ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะแก่หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการ

การประเมิน ตามประเดน็ต่างๆ สรุปได้ดังน้ี 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนนิการปรบัปรุง 
เหตุผลในการไม่

ปรบัปรุงแกไ้ข 

1. ปรับวัตถุประสงค์หลักสตูรใน หมวดที่ 2 

ให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน

วิชาชีพการประเมิน 

แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อที่ 1.3.4 โดย

เปล่ียนค าว่า “ความรับผิดชอบใน

วิชาชีพ” เป็น “คุณธรรมจริยธรรมใน

วิชาชีพการประเมิน” 

ไม่มี 

2. รายวิชาเลือก ได้แก่  

    การประเมินโครงการ  

    การประเมินความเป็นไปได้  

    การประเมินผลผลิต  

    การประเมินบุคลากร  

    การประเมินการเรียนรู้   

    การประเมินหลักสตูร  

    การประเมินนโยบายและแผน  

     และการประเมินองค์กรและเครือข่าย 

รายวิชาเหล่านี้มีวิธกีารประเมินคล้ายกนั

แต่ต่างกนัตรงเป้าหมาย กบัสิ่งที่ประเมิน 

ดังน้ัน การเขียนค าอธบิายรายวิชาควร

ให้สอดคล้องกนั  

 

เพ่ิมค าว่า “ เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมู ล               

การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงาน

การประเมิน และการใช้ผลการ

ประเมิน” ในรายวิชาเลือกดังกล่าว 

ไม่มี 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนนิการปรบัปรุง 
เหตุผลในการไม่

ปรบัปรุงแกไ้ข 

3. ปรับค าอธบิายรายวิชา กระบวนทศัน์การ

แสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ ให้

ชัดเจน เพ่ือให้เกดิความเข้าใจที่ตรงกนั 

เขียนค าอธบิายรายวิชาโดยเพ่ิมค าว่า 

การวิจัย ในรายวิชาดังกล่าว 

ไม่มี 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

สรุปผลการประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน  

 

  ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้เปิดสอนหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขา

วิทยาการการประเมิน หลักสตูรปรับปรุง พ .ศ. 2555 ซ่ึงได้เปิดการเรียนการสอนจริงเมื่อปีการศึกษา 

2558 ดังน้ันในหลักสตูรปรับปรุง พ .ศ. 2555 จึงยังไม่มีบัณฑติที่จบในหลักสตูร คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการการประเมิน จึงได้ออกแบบและวางแผนการประเมิน

หลักสตูรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ทั้งน้ีผู้ให้ข้อมูลมีจ านวนไม่มากนัก เน่ืองจากมีนิสติที่เข้าศึกษา                    

ปีการศึกษา 2558 และได้เรียนเกอืบครบภาคการศึกษา  จ านวน 6 คน การออกแบบการประเมินจึงใช้

วิธกีารเชิงคุณภาพ (qualitative method) กบัผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จ านวน  25 คน  ได้แก่ นิสติที่

เข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 ลงทะเบียนในรายวิชาครบตามหลักสตูร จ านวน 6 คน อาจารย์ผู้สอน จ านวน 

14 คน ผู้ประสานงานหลักสตูร จ านวน  1 คน ผู้ใช้บัณฑติ จ านวน 2 คน และศิษย์เก่า จ านวน 2 คน 

นอกจากน้ียังใช้แหล่งข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ รายงานการประเมิน คุณภาพภายในระดับหลักสตูร ปี

การศึกษา 2557 และรายงานผลการประเมินรายวิชา วิธกีารรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การ

สมัภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสาร ผลการประเมินสรุปได้ดังน้ี 

  1. ผลการประเมินรายวิชา จ านวน 6 รายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีค่าเฉล่ียความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สดุและมาก โดยทุกรายวิชามีค่าเฉล่ียความเหมาะสม มากกว่า  4.20 (จากคะแนนเตม็ 5) 

ยกเว้นรายวิชาการประเมินโครงการ ในประเดน็ การแจ้งวิธแีละเกณฑก์ารวั ดและประเมินผลให้นิสติทราบ

อย่างชัดเจนมีค่าเฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามพบว่า นิสติได้รับประโยชน์จาก

การเรียนรายวิชาสงูสดุ มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.89 ในขณะที่ข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุคือ รายวิชามีกจิกรรม

การเรียนการสอนที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.50 

  2. ข้อเสนอแนะตามความคิดเหน็ของนิสติเกี่ยวกบัรายวิชา มี 4 ประการ ได้แก่ (1) รายวิชา

กระบวนทศัน์ส่วนมากเป็นการอภิปรายกระบวนทศัน์ ซ่ึงจะมีเรียนในรายวิชาระเบียบวิธกีารประเมินด้วย 

และต้องการให้เพ่ิมระเบียบวิธวิีจัยในรายวิชากระบวนทศัน์  (2) รายวิชาประเมินโครงการ ควรเพ่ิม

ตัวอย่างการประเมินโครงการที่นอกเหนือจากบริบททางการศึกษาและมีความหลากหลายของตัวอย่าง   

(3) รายวิชาประเมินโครงการ จะมีการใช้ระเบียบวิธกีารประเมินและการสร้างเคร่ืองมือจากรายวิชา

ระเบียบวิธปีระเมินและการสร้างเคร่ืองมือ เน้ือหารายวิช านี้ จึงซ า้ซ้อนกบัรายวิชาดังกล่าว  และ                    

(4) หลักสตูรควรจัดอบรมเกี่ยวกบัการเขียนบทความวิจัย 

  3. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร พบว่า ภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 2.89 

(จากคะแนนเตม็ 5) อยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์ประกอบที่ 3 นิสติ มีค่าเฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 2.67 ทั้งน้ี

ผู้ประเมินเสนอแนะให้มีการผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีต าแหน่งทางวิชาการตามรอบระยะเวลา 

  4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน พบว่า หลักสตูรมีความเหมาะสมในด้านโครงสร้างเน้ือหาวิชา              

การบริหารจัดการ และมีความครอบคลุมกบัวัตถุประสงค์ของหลักสตูร และเสนอแนะให้ปรับค าอธบิาย

รายวิชาในบางรายวิชาเพ่ือให้มีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัสถานการณ์การประเมินในปัจจุบัน 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Piyapong Khaikleng 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

ทีท่ างาน      ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

เบอรโ์ทรศพัท ์   089-686-5069 

Email      piyapongk@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

ค.ม. การวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2551 

ค.ด. การวัดและการประเมนิผลการศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การประเมิน การวิจัย และการวัดผลการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Piyapong Khaikleng, Suwimon Wongwanich, Kanit Sriklaub, Haruthai Ajpru, & Sudpranorm 

Smuntavekin. (2015). A training module for evaluation capacity building of a health support 

organization in Thailand. Procedia-Social and Behavioral Science, 171, 1395 – 1399. 

Suwimon Wongwanich, Chayut Piromsombat, Piyapong Khaikleng, & Kanit Sriklaub. (2015). 

Policy delivery strategies for education reform: A formative research and development. 

Procedia-Social and Behavioral Science, 171, 1365 – 1372. 

Piyapong Khaikleng, Suwimon Wongwanich, & Siridej Sujiva. (2014). Development of a program 

theory for evaluating the success of education reform policy implementation in schools by using 

inductive and deductive approaches. Procedia-Social and Behavioral Science, 116, 1389-

1393. 

Haruthai Ajpru, Suwimon Wongwanich, & Piyapong Khaikleng. (2014). Design of educational 

quality assurance system for driving policy of educational reform in Thailand: Theory-based 

evaluation. Procedia-Social and Behavioral Science, 116, 1416-1422. 

 



84 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ปิยพงษ์ คล้ายคลึง และสวิุมล ว่องวาณิช (2554). การประเมินโครงการแผนงานสขุภาวะเดก็และเยาวชน : 

การประเมินแบบใชท้ฤษฎีเป็นฐาน . น าเสนอในการประชุม Thailand Research Symposium 2011, 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

Suwimon Wongwanich, Chayut Piromsombat, & Piyapong Khaikleng. (2012). Policy driving 

strategies for Thailand education reform: A mixed-method synthesis. Paper present at 8
th
 

Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia, July, 8-11, Bangkok, 

Thailand. 

Piyapong Khaikleng, & Suwimon Wongwanich. (2011). Program theory development in evaluating 

the implementation of the educational reform policy in Thailand: Theory-based evaluation 

approach. Paper presented at 10
th
 Hawaii International Conference on Education, January,              

5-8, Honolulu, Hawaii. 

Suwimon Wongwanich, Piyapong Khaikleng, & Bonggoch Wonglorsaichon. (2011). Teachers’ 

perspective on driving strategies for education reform policy implementation in Thailand. Paper 

presented at 10
th
 Hawaii International Conference on Education, January, 5-8, Honolulu, 

Hawaii. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

สวิุมล ว่องวาณิช ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ ปิยพงษ์ คล้ายคลึง  และกนิษฐ์ ศรีเคลือบ . (2556 ). กลยทุธก์าร

ขบัเคลือ่นนโยบายปฏิรูปการศึกษา : การวจิัยและพัฒนาแบบก่อรูป . ชุดโครงการวจิยัการวจิยัและพฒันา

กลยทุธก์ารขบัเคลือ่นนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง . ทนุส่งเสริมกลุ่มวจิยั (เมธีวจิยัอาวโุส 

สกว.) ส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: พริกหวาน. 

ปิยพงษ์ คล้ายคลึง  และสวิุมล ว่องวาณิช . (2555). การพฒันาทฤษฎีโปรแกรมส าหรบัประเมินความส าเร็จ

ของการขบัเคลือ่นนโยบายปฏิรูปการศึกษา : การประเมินแบบใชท้ฤษฎีเป็นฐาน . บทความในหนังสอื          

กลยุทธก์ารขับเคล่ือนนโยบายปฏรูิปการศึกษาสู่การปฏบัิติ. กรุงเทพฯ: พริกหวาน. 

สวิุมล ว่องวาณิช  ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ  และปิยพงษ์ คล้ายคลึง. (2555). บทสงัเคราะห์กลยทุธก์ารขบัเคลือ่น

นโยบายปฏิรูปการศึกษา. บทความในหนังสอืกลยุทธก์ารขับเคล่ือนนโยบายปฏรูิปการศึกษาสู่การปฏบัิติ .

กรุงเทพฯ: พริกหวาน. 

สวิุมล ว่องวาณิช ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ  และปิยพงษ์ คล้ายคลึง . (2555). กา้วต่อไปของการขบัเคลือ่นนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา . บทความในหนังสอืกลยุทธก์ารขับเคล่ือนนโยบายปฏรูิปการศึกษาสู่การปฏบัิติ .

กรุงเทพฯ: พริกหวาน. 
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4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

1. การประเมินโครงการส่งเสริมการเป็น

องค์กรสขุภาวะในอุตสาหกรรมแฟช่ัน 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ 

2560 ผู้ร่วม

โครงการ 

2. การติดตามและประเมินผลโรงเรียนใน

โครงการของสถาบันภาษาองักฤษ 

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2560 หัวหน้า

โครงการ 

3. การวิจัยการติดตามและประเมินผล

โครงการพัฒนาครูแกนน าด้านการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษ (Boot Camp) 

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2560 หัวหน้า

โครงการ 

4. การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยม

ของคนไทย 

ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศึกษา 

2559 ผู้ร่วม

โครงการ 

5. การวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลครูผู้สอน

ภาษาองักฤษเป็นรายบุคคล 

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ปริญญาโท  

วม 521 หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน 

วม 523 ปฏบัิติการการประเมิน 

วม 531 การประเมินโครงการ 

วม 533 สมัมนาการประเมิน 

วม 534 การประเมินความเป็นไปได้ 

จป 633 การประเมินทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

จป 638 การปฏบัิติการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ปริญญาตรี  

ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

LSS 421 Evaluation of leisure and recreation 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

6. การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษรูปแบบ English 

Bilingual Education (EBE) ระดับ

ประถมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

7. กลยุทธก์ารขับเคล่ือนนโยบายปฏรูิป

การศึกษา: การวิจัยและพัฒนาแบบก่อรูป 

ส านักงานคณะกรรมการ

การวิจัยแห่งชาติ 

2556 ผู้ร่วม

โครงการ 

8. การประเมินโครงการแผนเสริมสร้างสขุ

ภาวะในองค์กร 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ 

2556 ผู้ร่วม

โครงการ 

9. การประเมินอภิมานการประกนัคุณภาพ

ภายในอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

2556 ผู้ร่วม

โครงการ 

10. การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมส าหรับ

ประเมินความส าเรจ็ของการขับเคล่ือน

นโยบายปฏรูิปการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ

การวิจัยแห่งชาติ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 

11. การประเมินศักยภาพและความพร้อมของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

กระจายอ านาจการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศึกษา 

2554 ผู้ร่วม

โครงการ 

12. การประเมินโครงการแผนงานสขุภาวะเดก็

และเยาวชน 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ 

2553 ผู้ร่วม

โครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  อุไร จักษ์ตรีมงคล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Urai Chaktrimongkhol 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

ทีท่ างาน      ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

เบอรโ์ทรศพัท ์   089-983-2524 

Email      urai@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

กศ.บ. การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 2533 

ศษ.ม. วิจัยและประเมนิผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2537 

กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ทกัษะด้านระเบียบวิธวิีจัย การเขียนโครงการ การออกแบบวิจัย การสร้างเคร่ืองมือ การวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 

 ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญเกี่ยวกบัโปรแกรมด้านการค านวณ เช่น EXCEL, SPSS และ 

LISREL 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

อุไร จักษ์ตรีมงคล .  (2559).  การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางวิชาชีพครู . วารสารสถาบนัวจิยัและ

พฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา, 8(1), 35 - 43. 

อุไร จักษ์ตรีมงคล. (2559). การพัฒนามาตรประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ส าหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 

12-14 ปี. วารสารวจิยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ , 10(2), 

234-243. 

อุไร จักษ์ตรีมงคล. (2557). การพัฒนาแบบวัดทกัษะการคิดส าหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวจิยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ , 1, 

195-206. 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Ujsara Prasertsin, Ammara Visutranukoon, & Urai Chaktrimongkhol. (2016). The factors 

influencing knowledge, attitudes and performance about health promoting behaviors of 

students. Paper presented at 35
th
 IASTEM International Conference, May, 1-2, Cape Town, 

South Africa.  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

1. การด าเนินงาน 22 นโยบายหลักด้าน

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ตาม

ทศันะของครูในเขตกรุงเทพมหานคร 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

2. การพัฒนาแบบวัดทกัษะการคิดส าหรับการ

ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)  

2556 หัวหน้า

โครงการ 

3. การพัฒนามาตรประเมินคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของนักเรียนอายุระหว่าง 12 – 14 

ปี 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2550 หัวหน้า

โครงการ 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ปริญญาโท  

วม 512 การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

วม 539 การประเมินการเรียนรู้ 

ปริญญาตรี  

ศษ 451 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  เรืองเดช ศิริกจิ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Ruangdech Sirikit 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน      ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

เบอรโ์ทรศพัท ์   081-375-0558 

Email      ruangdech@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ. คณติศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2545 

ค.ม. การวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2547 

ค.ด. การวัดและการประเมนิผลการศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Ruangdech Sirikit. (2016). An investigation of differential item functioning and differential test 

functioning of SWUSAT during 2010-2013. Scholar Journal, 10 (2). 

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). 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

Ruangdech Sirikit. (2016). A comparative study of variables affecting on a quality assessment of 

Mathematics subject between three countries by using multilevel analysis on Timss 2011. 

Paper presented at 18
th
 International Conference on Advanced Pedagogy and Effective Learning 

Methods, April, 22-23, London, United Kingdom.  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 ไม่มี  
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4. ภาระงานสอน  

 

1. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

1. การศึกษาการท าหน้าที่ต่างกนัของข้อสอบ

และการท าหน้าที่ต่างกนัของตัวลวงในวิชา

คณิตศาสตร์โดยการวิเคราะห์จ าแนกตาม

คุณลักษณะ. 

มหาวิทยาลัย             

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

2. สร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานตามแนว 

PISA LIKE”(สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์) 

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2558 ผู้ร่วม

โครงการ 

3. การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัด

การศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์โดยการ

ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมผ่าน

โครงการการศึกษาแนวโน้มการจัด

การศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระดับนานาชาติ พ.ศ.2554 (TIMSS 

2011). 

ส านักทดสอบทาง

การศึกษาและจิตวิทยา 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

4. การตรวจสอบการท าหน้าที่ต่างกนัของ

ข้อสอบและแบบสอบความถนัดทางการ

เรียน SWUSAT ปีการศึกษา 2553-

2556. 

ส านักทดสอบทาง

การศึกษาและจิตวิทยา 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ปริญญาโท  

วม 511 กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ 

วม 533 สมัมนาการประเมิน 

วม 542 การจัดการสารสนเทศในการประเมิน 

ปริญญาตรี  

ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

LSS 421 Evaluation of leisure and recreation 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สทุธวิรรณ พีรศักด์ิโสภณ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Suthiwan Pirasaksopon 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน      ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

เบอรโ์ทรศพัท ์   086-375-8501 

Email      suthiwan_8@hotmail.com 

      suthiwan@gmail.com 

      suthiwan@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

กศ.บ. คณติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณโุลก 

2523 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมติร 

2529 

กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การวัดผล สถิติ การวิจัย การประเมิน และการประกนัคุณภาพ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ภาวดี รามสทิธิ์  อชัฌา ช่ืนบุญ  สทุธวิรรณ พีรศักด์ิโสภณ และสวุรรณี ละออกปักษิณ . (2559).  รูปแบบ

การเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สงัคมที่มีผลต่อจิตส านึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในสถาบันผลิต

บัณฑติทางการพยาบาล สงักดัคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ . 

วารสารวจิยัสถาบนั มข., 4(1), 59 – 75. 

สทุธวิรรณ  พีรศักด์ิโสภณ . (2559). การวิเคราะห์เน้ือหาที่ยากของข้อสอบวัดความสามารถวิช า

คณิตศาสตร์จากกา รตอบข้อสอบของโครงการคัดเลือกทุน . วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม, 10(4), 224-331. 

สทุธวิรรณ  พีรศักด์ิโสภณ. (2557). การพัฒนาแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่สาม . วารสารการวดัผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคา ม, 

20(2), 264 – 277.  

mailto:suthiwan_8@hotmail.com
mailto:suthiwan@gmail.com
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สทุธวิรรณ  พีรศักด์ิโสภณ . (2555). คะแนนความถนัดทางการเรียน (SWUSAT54) ของนิสติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ .  ครุศาสตรส์าร มหาวิ ทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา , 6(2),  

32 – 38. 

พิทกัษ์รณชัย  สลางสงิห์  สทุธวิรรณ  พีรศักด์ิโสภณ  และชาญวิทย์  เทยีมบุญประเสริฐ . (2555).              

การประเมินโครงการฝึกอบรมข้าราชการส านักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร . วารสารมนุษยศาสตร์

สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 7(1), 159 – 174. 

Suthiwan Pirasaksopon. (2015). The Equating Analytical Thinking Ability of  Mattayomsuksa 3 

Students Using Linear and True Score Method. Journal of Teaching and Education, CD-ROM. 

ISSN: 2165-6266, 04(02), 451–464. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

  ไม่มี 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

สุทธวิรรณ  พีรศักด์ิโสภณ . (2546). วธีิการทางสถิติส าหรบัการวจิยั . มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สทุธวิรรณ  พีรศักด์ิโสภณ. (2545).  สถิตินอนพาราเมตริก . มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 

สทุธวิรรณ  พีรศักด์ิโสภณ . (2539). เอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอรเ์พือ่การวจิยั . มหาสารคาม : 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สทุธวิรรณ  พีรศักด์ิโสภณ . (2537 ). เอกสารประกอบการสอนวชิาการวั ดผลการศึกษา . มหาสารคาม :               

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

 

4. ภาระงานสอน  

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ปริญญาเอก  

0909704 การประยุกต์โมเดลโครงสร้างมูลเหตุและความแปรปรวนร่วม 

ปริญญาโท  

FE511 การวิจัยการศึกษา 

EM501 ทฤษฎีการทดสอบ 

วม 523 ปฏบัิติการการประเมิน 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

1. การพัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษา

แห่งชาติ : มิติด้านจิตใจฯ   

สถาบันการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ 

(สทศ.) 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

2. การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบและการ

ประเมินผลการน าคะแนนการทดสอบ 

GAT/PAT ไปใช้ในการรับบุคคลเข้าศึกษา

ต่อใสถาบันอุดมศึกษา.   

สมาคมอธกิารบดีแห่ง

ประเทศไทย 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

3. การศึกษาคุณภาพแบบทดสอบความถนัด

ทางการเรียน SWUSAT ปีการศึกษา  

2553-2555 ตามทฤษฎีการทดสอบแบบ

มาตรฐานเดิมและทฤษฎีการตอบข้อสอบ. 

ส านักทดสอบทาง

การศึกษาและจิตวิทยา 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วม 511 กระบวนทศัน์ในการแสวงหาความรู้ความจริง 

วม 522 ระเบียบวิธกีารประเมิน 

วม 531 การประเมินโครงการ 

วม 537 การประเมินบุคลากร 

EM507 Performance  Testing  

0504771 Test theory 

0504871 Data Processing in Education 

0504721 Research Methodology for Social Sciences and Humanities 

0504727 Statistical Methods for Social Sciences and Humanities 

0504707 Measurement of Intelligence and Aptitude 

0504854 Nonparametric Statistics 

0103342 Marketing Research Methodology 

0103361 Management Research Methodology 

0909303 Business Research Methodology 

0804361 Biotechnological Research Methodology 

0504401   Principle in Educational Measurement 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

4. การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถ

ด้านคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนที่จะจบ

การศึกษาภาคบังคับ 

งบประมาณแผ่นดิน 

(มศว) 

2551- 

2553 

หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  วิชุดา กจิธรธรรม 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Wichuda Kijtorntham 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน      ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

เบอรโ์ทรศพัท ์    089-114-8288 

Email     kijtorntham@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์

อนามัย       

มหาวิทยาลัยมหิดล 2526 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

ค.ด. วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การวิจัย การวัดประเมินผล การศึกษา วิทยาศาสตร์สขุภาพ  พฤติกรรมศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

วิชุดา กจิธรธรรม พรทพิย์ อนัทวิโรทยั ศศิธร แย้มกอ และ วราภรณ์ แย้มทมิ . (2555). ภารอนาคตการผลิต

ครูไทยในระยะ 20 ปี: การประยุกต์เทคนิควงล้ออนาคต. วารสารวธีิวทิยาการวจิยั, 25(3), 276-294. 

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ วิชุดา กจิธรธรรม ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์   ปิยรัฐ ธรรมพิทกัษ์ และจารุวรรณ สกุลคู . 

(2554). การวิจัยประเมินหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  (หลักสตูรปรับปรุง 2552 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย             

ศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 18(1), 17-32. 

วิชุดา กจิธรธรรม. (2553). การประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเดก็ด้อยโอกาส : กลุ่มเดก็ที่ได้รับ

ผลกระทบจากเอดส.์ วารสารการศึกษาไทย, 7(69), 28-32. 

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกัษ์ และวิชุดา กจิธรธรรม . (2552). แผนงานวิจัยสหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตชุมชน . 

วารสารสภาวจิยัแห่งชาติ, 41(4), 133-143. 

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกัษ์ และวิชุดา กจิธรธรรม . (2551). คุณวุฒิของครูและคุณภาพงานครู 2547-2548. 

วารสารครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 36(2), 224-230. 

http://bsris.swu.ac.th/journal/180155/2.pdf
http://bsris.swu.ac.th/journal/180155/2.pdf
http://bsris.swu.ac.th/journal/180155/2.pdf
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พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกัษ์ สวิุมล ว่องวาณิช กมลวรรณ ตังธนกานนท ์สกุญัญรัตน์ คงงาม คมกริบ ธรีานุรักษ์ 

และวิชุดา กจิธรธรรม. (2550). กลยุทธก์ารยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัย . วารสารวธีิ

วทิยาการวจิยั, 21(3), 385-393. 

วิชุดา กจิธรธรรม ชัยยศ คุณานุสนธิ์ บ งกช โมระสกุล และสนีุย์ กจิศิริเจริญชัย . ( 2544 ). การศึกษา

ความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกบัความพร้อมในการปฏบัิติเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือแบบ

ครอบจักรวาลของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร . วารสารพยาบาล

ศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 13(3), 15-26. 

Kijtorntham, W., Ruangdej, P., & Saisuwan, C. (2015). Educational Cooperation between Thailand 

and Cambodia: Outcomes on Human Development, International Understanding and Future 

Prospect. International Education Studies, 8(9), 89-97. DOI: 10.5539/ies.v8n9p88. 

Siribanpitak, P., & Kijtorntham, W. (2014). A Comparative Study of Educational Cooperation 

between Thailand and Neighboring Countries:  Lao PDR and Cambodia. Scholar, 6(2), 121-

129. 

Kijtorntham, W. (2012). The Causal Relationship Model of Life Skills and Risk Behavior of 

Undergraduate Students in Thailand. Asian Social Science, 9(1), 105-111. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

Kijtorntham, W., Siribanpitak, P., Ruangdej, P., & Saisuwan, C. (2014). The outcomes on 

international understanding of educational cooperation between Thailand and Cambodia. Paper 

presented at 10
th
 International Conference ASEAN Community Knowledge Networks for the 

Economy, Society, Culture, and Environmental Stability. May, 8 – 12, Republic of the Union of 

Myanma. 

 

2. ต ารา/หนงัสือ 

      ไม่มี 

 

3. ภาระงานสอน  

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ปริญญาโท  

RB 501 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I 

RB 701 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II 

RB 711 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III 

AP 705 การวิจัยผสานวิธี 

http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/Scholar/article/view/649
http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/Scholar/article/view/649
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4. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

1. การวิจัยเชิงประเมินการยกระดับผลสมัฤทธิ์

วิชาภาษาองักฤษของนักเรียนในโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558  

ส านักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

2558 ผู้ร่วม

โครงการ 

2. พฤติกรรมการสบืสานวัฒนธรรมของ

เยาวชนไทยและแนวทางในอนาคต 

มหาวิทยาลัย                 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

3. การประเมินโครงการจัดหาครูชาว

ต่างประเทศเพ่ือสอนภาษาต่างประเทศ

ส าหรับสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี 

ปีงบประมาณ 2557  

ส านักงานจังหวัดนนทบุรี 2557 ผู้ร่วม

โครงการ 

4. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม

ตามค่านิยมและวัฒนธรรมไทยอย่างย่ังยืน                

ด้วยการสงัเคราะห์งานวิจัย 

บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2556 ผู้ร่วม

โครงการ 

5. การเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเอง

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืนบนพ้ืนฐาน

ปัจจัยทางเศรษฐกจิและสงัคมในผู้สงูอายุ

ชุมชนชาวชูชีพ กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 

6. การประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษา

ส าหรับเดก็ด้อยโอกาส: กลุ่มเดก็ที่ได้รับ

ผลกระทบจากเอดส์ 

ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศึกษา (สกศ.) 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

2553 หัวหน้า

โครงการ 

7. การศึกษาวิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน และ

โอกาส/ความหวังในอนาคต ของการผลิต

ครูในประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ 

2553 หัวหน้า

โครงการ 

8. ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง

ราชอาณาจักรไทยกบัราชอาณาจักรกมัพูชา: 

ผลลัพธด้์านการพัฒนาคน ความเข้าใจอนัดี

ระหว่างประเทศ และโอกาส/ความหวังใน

อนาคต 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ  

2553 หัวหน้า

โครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 
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presented at 35
th
 IASTEM International Conference, May, 1-2, Cape Town, South Africa.  

Srileark, N., Intarakamhang, U., Prasertsin, U., & Trakoonvorakun, K. (2016). The Effect of 

Corparate Value and Big Five Personality on Happiness at Work of Thai Airway Co., Ltd (Thai 

Catering Depatment) Employees: The Mediating Role of Intrinsic Communication. Paper presented 

at International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities” BESSH-

2016, Vol. 144- Issue. 6, 1-8. 

Seneewong Na Ayutthaya, J., Tuntivivat, S., & Prasertsin, U. (2016). The Effect of Positive 

Psychological Capital and Organization Climate on Service Quality: The Mediation Role of Work 

Engagement of Hotel Service Employees in Ratchaburi Province. Paper presented at International 

Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities” BESSH-2016, Vol. 144- 

Issue. 6, 9-18. 

http://www.airpak.org/IJAMS/Personnel%20Development%20on%20child%20development.pdf
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Tangwitoona, D., & Prasertsin, U. (2015). The Results of Creation and Quality Assessment Program 

Using Role Play the Development of Empathy in Kindergarten. Paper presented at International 

Conference of Education, Psychology, and Learning – Fall session (ICEPAL 2015-Fall), 

Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 203-214. 

Sangduangmasa, N., Prasertsin, U., & Surakarn, A. (2015). Psychological Experiences of Resilience 

and Emotional Coping in the Parents of Children with Cerebral Palsy. Paper presented at 

International Conference of Education, Psychology, and Learning – Fall session (ICEPAL 2015-

Fall), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 215-223. 

Prasertsin, U., & Wongwanich, S. (2011). Self-management skill in teacher’s working: need 

assessment. Paper presented at 10
th
 International Conference on Operations and Quantitative  

 Management, Nashik, India, 501-510. 

http://www.icmis.net/infoms/icoqm10/ICOQM10CD/pdf/P109-Final.pdf. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

      ไม่มี 

 

4. ภาระงานสอน  

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ปริญญาเอก  

จป 705 การวิจัยแบบผสานวิธ ี 

จป 706 สมัมนาจิตวิทยาประยุกต์  

จป 819 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาการปรึกษา 

จป 822 การออกแบบการสอน  

จป 828 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาการเรียนรู้  2  

ปริญญาโท  

จป 501 หลักการของจิตวิทยาประยุกต์  

จป 502   หลักการปรึกษาทางจิตวิทยา  

จป 503 วิธวิีจัยเชิงปริมาณทางจิตวิทยาประยุกต์  

จป 619   การฝึกปฏบัิติด้านการปรึกษา 1  

จป 638 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1  

จป 654 หัวข้อพิเศษด้านการวัดทางจิตวิทยา  

วม 522 ระเบียบวิธกีารประเมิน  

http://www.icmis.net/infoms/icoqm10/ICOQM10CD/pdf/P109-Final.pdf
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

1. การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์รอบด้าน ใน

ด้านปัจจัยความสามารถ และสมรรถนะ

ทางจิตใจ ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

สถาบันการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ 

(สทศ.) 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

2. การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาของ

ศูนย์การศึกษาอสิลามประจ ามัสยิด     (ตาดีกา) ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

3. การวิจัยและพัฒนากลยุทธก์ารน าผล

การทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

สถาบันการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ 

(สทศ.) 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

4.การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะอนั

พึงประสงค์  8 ประการ ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

สถาบันการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ 

(สทศ.) 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

5. การพัฒนาแบบวัดการรู้ดิจิทลัส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

6. การพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนและการท าวิจัยของครู 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 

 

หัวหน้า

โครงการ 

7. การวิจัยและพัฒนาการปฏบัิติงานของครู

แบบบูรณาการการวิจัย การวัดประเมิน และ

การประกนัคุณภาพ โดยใช้กระบวนการการ

จัดการตนเองและเครือข่ายทางสงัคม  

ส านักงานคณะกรรมการ

การวิจัยแห่งชาติ 

2557 

 

หัวหน้า

โครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วม 531 การประเมินโครงการ  

วม 543 การประกนัคุณภาพการศึกษา  

ปริญญาตรี  

ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา  

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

8. การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน

เพ่ือการดูแลและป้องกนัปัญหาโรค

ซึมเศร้าและโรควิตกกงัวล ในผู้สงูอายุ  

สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสขุ (สวรส.) 

2556 

 

ผู้ร่วมโครงการ 

9. โครงการพัฒนา “นักสร้างสขุองค์กร” 

ด้วย MapHR 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสขุภาพ 

2555 

 

ผู้ร่วมโครงการ 

10. โครงการพัฒนาดัชนีสขุภาวะภาครัฐ 

(น าร่อง-โรงพยาบาล)  

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสขุภาพ 

2555 

 

ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  รุ่งฤดี กล้าหาญ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Rungrudee Klaharn 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

ทีท่ างาน      ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

เบอรโ์ทรศพัท ์   02-649-5000 ต่อ 302 

Email      rungrudee@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

พย.บ. การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2535 

ศษ.บ. การวัดและประเมนิผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 2557 

ศศ.ม. จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546 

ศษ.ด. การวิจัยและประเมนิทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การประเมิน การวัดผล การวิจัย การประเมินทางจิตวิทยาองค์การ การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต

และฉุกเฉิน 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

รุ่งฤดี กล้าหาญ ดวงเดือน ศาตราภัทร และสายสมร เฉลยกติติ . (2559). การพัฒนารูปแบบการวัดและ

ประเมินพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย

ของไทยในศตวรรษที่ 21. วารสารพยาบาลทหารบก, 16(2), 21-33. 

รุ่งฤดี กล้าหาญ (2559).การประเมินมาตรฐานการบริหารการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ประจ าปีการศึกษา 2557: ศึกษากรณีศูนย์สอบมหาวิทยาลัย                       

ศรีนครินทรวิโรฒ . Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์

และศิลปะ, 9(3), (ตุลาคม – ธนัวาคม 2559). 

รุ่งฤดี กล้าหาญ . (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏบัิติของนิสติพยาบาลช้ันปีที่ 3 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(3), 412-420. 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

 ไม่มี 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 ไม่ม ี

 

4. ภาระงานสอน  
 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

1. การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมิน

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์รอบด้านตาม

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มิติด้านจิตใจ

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 

2559 ผู้ร่วม

โครงการ 

2. การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมิน

พฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอน

ปลายของไทยในศตวรรษที่ 21 

สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

3. การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการวัดและ

ประเมินผลโดยเน้นทกัษะด้านการคิด

วิเคราะห์แก่ครู 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

(มศว) 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ปริญญาตรี  

SWU 145   Wellness and  Healthy Lifestyle 

SWU 151   General Education for Human Development 

ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ปริญญาโท  

วม 522 ระเบียบวิธกีารประเมิน 

วม 531 การประเมินบุคลากร 

วม 533 สมัมนาการประเมิน 



108 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

4. การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบและการ

ประเมินผลการน าคะแนนการทดสอบ 

GAT/PAT ไปใช้ในการรับบุคคลเข้าศึกษา

ต่อในสถาบันอุดมศึกษา (ได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยจาก ทปอ. ) 

สมาคมอธกิารบดีแห่ง

ประเทศไทย 

2558 ผู้ร่วม

โครงการ 

5. การประเมินมาตรฐานการบริหารการ

ทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี

การศึกษา 2557 : ศึกษากรณีศูนย์สอบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

6. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ภาคปฏบัิติของนิสติพยาบาลช้ันปีที่ 3 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เงินรายได้คณะพยาบาล

ศาสตร์ มศว 

2553 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  กาญจนา ตระกูลวรกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Kanjana Trakoonvorakun 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

ทีท่ างาน      ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

เบอรโ์ทรศพัท ์   081-552-8769 

Email      kanjanatr@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

สค.บ. สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 

ค.ม. การวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2548 

ค.ด. วิธวีิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การวิจัยและการใช้สถิติส าหรับการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัย

และประเมินงานด้านสขุภาพ การสงัเคราะห์งานวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

อศัรา ประเสริฐสนิ , อุไร จักษ์ตรีมงคล , กาญจนา ตระกูลวรกุล , อมรา วิสตูรานุกูล และ ดวงเนตร                 

ธรรมกุล . (2559). การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลอทิธพิ ลของความรู้ที่มีต่อการปฏบัิติพฤติกรรม

การส่งเสริมสขุภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน. วารสารวจิยัทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพ, 10(1), 16-24. 

Trakoonvorakun, K., Suwanmonkha, S., & Traiwichitkhun, D. (2013). Research and development 

of information searching skills for elementary students based on “EMPOWERING EIGHT” 

Approach.  The Journal of  Research Methodology, 26(3), 243-261. 

Hanutsaha, P., Leelawongs, K., Supakornthanasan, W.,  Sangthong, W., Ung-aram, P., & 

Trakoonvorakun, K. (2012). The Study of Quality of Life in Patients Ophthalmic Diseases.  

Thai Journal of Public Health Ophthalmology, 22(2), 84-90. 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

Hanutsaha, P., Leelawongs, K., Passaranon, S., Rungsirisansangratana, C., & Trakoonvorakun, K. 

(2010). An Evaluation of Cataract Program in Thailand. Paper presented at 26
th
 Scientific 

Meeting, November, 17-19, Bangkok, Thailand. 

Trakoonvorakun, K., & Wiratchai, N. (2007). Effects of factors related to teachers’ characteristics  

and classroom action research on the opportunity to increase research competency. Paper 

presented at The Innovation of learners’ quality development Conference, Jul, 6-7, Bangkok, 

Thailand. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 ไม่ม ี

 

4. ภาระงานสอน  
 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมทาง

การศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

และการท าวิจัยของครู 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วม

โครงการ 

2. การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบและการ

ประเมินผลการน าคะแนนการทดสอบ 

GAT/PAT ไปใช้ในการรับบุคคลเข้าศึกษา

ต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ประชุมอธกิารบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.) 

2558 ผู้ร่วม

โครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ปริญญาตรี  

SWU 151 Genaral Education for Human  Development 

ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ปริญญาโท  

วม 511 กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ 

วม 512 การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

วม 537 การประเมินบุคลากร 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

3. การพยากรณ์การคิดวิพากษ์ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาจากกจิกรรมในเวลาว่าง 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วม

โครงการ 

4. การวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลครูผู้สอน

ภาษาองักฤษเป็นรายบุคคล 

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2559 ผู้ร่วม

โครงการ 

5. การวิจัยการติดตามและประเมินผล

โครงการพัฒนาครูแกนน าด้านการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษ (Boot Camp) 

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2560 ผู้ร่วม

โครงการ 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการการประเมิน พ.ศ. 2555 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการการประเมิน พ.ศ. 2560 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 ภาพรวมของการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการการประเมิน พ .ศ. 2560

น้ันยังคงโครงสร้างหลักสตูรแบบเดิม มีการปรับปรุงเพียงเลก็น้อย ได้แก่ การปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้

มีความชัดเจน มีความทนัสมัย และสอดคล้องกบัสถานการณ์แนวโน้มการประเมินในปัจจุบันและอนาคต 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาบังคับ 18 16 

2. หมวดวิชาเลือก 11 8 

3. ปริญญานิพนธ ์ 12 12 

รวมไม่นอ้ยกว่า 41 36 

 

รายละเอียดการปรบัปรุง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

วม 511 กระบวนทศันก์ารแสวงหาความรูค้วามจริง

ของมนุษย ์3(3-0-6) 

EV 511 Human Inquiry Paradigms 

วม 511 ระเบียบวิธีการวิจัย 3(2-2-5) 

EV 511 Research Methodology 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ผู้สอน

และผู้ทรงวุฒิโดย

ให้มีความชัดเจน

เกี่ยวกบัการวิจัย 

ศกึษาที่มาของความรู้ความจริง  กระบวนทศัน์การแสวงหา

ความรู้ความจริงที่ครอบคลุมประสบการณ์การเรียนรู้ของ

มนุษย์  ในสาขาวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์และ

มนุษย ศาสตร์  โดยเน้นกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และอนุมานแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีและการปฏบิัติ

เกี่ยวกบัการวางแผน  การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การรายงานผล และการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  ตามฐานคติ  ความเช่ือของแต่

ละกระบวนทศัน์ 

ศกึษาที่มาของความรู้ความจริง  กระบวนทศัน์การแสวงหา

ความรู้ความจริงที่ครอบคลุมประสบการณ์การเรียนรู้ของ

มนุษย์ในสาขาวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์  กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

และอนุมานแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง  ฝึกปฏบิัติ

เกี่ยวกบัการวางแผน การออกแบบการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  

การรายงานผลการวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

วม512  การสรา้งเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพ  3(2-2-5) 

EV512 Quality Auditing and Assessment Instrument 

Development 

วม 512 การสรา้งเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพ 3(2-2-5) 

EV 512 Quality Audit and Assessment Instrument 

Development 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ผู้สอน 

โดยใช้ภาษาให้

ชัดเจนขึ้นและ

ปรับช่ือรายวิชา

ภาษาองักฤษ 

ศกึษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสร้างและพัฒนา

เคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพชนิดและประเภท

ของเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิธกีาร

ก าหนดมาตรฐาน  เกณฑแ์ละตัวบ่งช้ี  การวางแผนการ

สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  การตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมื อ  การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

การใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลอย่างมีคุณธรรม

จริยธรรม จัดท ากรณีศกึษาด้านการสร้างเคร่ืองมือ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

ศกึษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสร้าง และพัฒนา

เคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ชนิดและประเภท

ของเคร่ื องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิธกีาร

ก าหนดมาตรฐาน  เกณฑแ์ละตัวบ่งช้ี  การวางแผนการ

สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและแหล่งข้อมูล  และการใช้

เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล  ฝึกท ากรณีศกึษาด้านการ

สร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

วม 521  หลกัการ ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน 

3(3-0-6) 

EV 521 Principles, Theories, and Models in 

Evaluation 

วม 521 หลกัการ ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน     

3(3-0-6) 

EV 521 Principles, Theories, and Models in 

Evaluation 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ผู้สอน 

โดยใช้ภาษาให้

ชัดเจนขึ้น ศกึษาแนวคิด หลักการและความส าคัญของการประเมิน 

วิวัฒนาการของการประเมิน โครงสร้างและการจัดกลุ่ม

ทฤษฎีการประเมิน ทฤษฎีการประเมินที่ส าคัญ  

กระบวนการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน  รปูแบบการ

ประเมิน การประเมินอภมิาน  วิเคราะห์รายงานการ

ประเมินเพ่ือการประยุกต์ใช้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

ศกึษาแนวคิด หลักการ และความส าคัญของการ ประเมิน 

วิวัฒนาการของการประเมิน  โครงสร้างและการจัดกลุ่ม

ทฤษฎีการประเมิน กระบวนการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน 

ทฤษฎีการประเมิน แนวคิดการประเมิน รปูแบบการ

ประเมิน การประเมินอภมิาน และศกึษาตัวอย่างของการ

น าแนวคิดการประเมินไปประยุกต์ใช้ 

วม 522 ระเบียบวิธีการประเมิน  3(3-0-6) 

EV 522  Evaluation Methods 

วม 522 ระเบียบวิธีการประเมิน 3(2-2-5) 

EV 522 Evaluation Methods 

ปรับแก้ภาษา

ตามผู้ทรงคุณวุฒิ

และปรับช่ัวโมง

การสอน 

ศกึษาแนวคิด หลักการและบริบทที่เกี่ยวข้องกบัการ

ประเมิน  การก าหนดจุดมุ่งหมาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ประเมิน  ปัจจัยผลักดันทางสงัคม เศรษฐกจิ  การเมือง 

วัฒนธรรม  จิตวิทยาสงัคมและจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ส่งผล

ต่อความส าเรจ็  และความล้มเหลวของการประเมิน    

การออกแบ บการประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล  และ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ             

การรายงานและการเผยแพร่ผลการประเมิน  โครงการ

ประเมินและการบริหารจัดการ จรรยาบรรณในการ

ประเมิน 

ศกึษา ค้นคว้า และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และบริบทที่

เกี่ยวข้องกบัการประเมิน การก าหนดจุดมุ่งหมาย ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการประเมิน  และปัจจัยผลักดันทางสงัคม 

เศรษฐกจิ  การเมือง วัฒนธรรม จิตวิทยาสงัคมและ

จิตวิทยาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความส าเรจ็และความ

ล้มเหลวของการประเมิน  ศกึษาและฝึกปฏบิัติเกี่ยวกบัการ

ออกแบบการประเมิน การเกบ็รวบ รวมข้อมูล                   

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และ

การรายงานและการเผยแพร่ผลการประเมิน ศกึษา

จรรยาบรรณในการประเมินและการบริหารจัดการโครงการ

ประเมิน 

 

 

 

 

 

 



115 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

วม 523  ปฏิบติัการการประเมิน 3(0-9-0) 

EV 523  Internship in Evaluation 

วม 523 ปฏิบติัการการประเมิน  2(0-4-0) 

EV 523 Internship in Evaluation 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ผู้สอน

โดยใช้ภาษาให้

สอดคล้องกบั

วัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร 

ฝึกปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการประเมินในหน่วยงาน องค์กร

หรือโครงการของรัฐบาลหรือเอกชนตามความสนใจ 

ภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกบั

ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ช านาญงานการประเมินในสนามฝึก

ปฏบิัติงานจริง โดยค านึงถึงจรรยาบรรณในการประเมิน 

ฝึกปฏบิัติการประเมินในหน่วย งาน องค์กรหรือโครงการ

ของรัฐบาลหรือเอกชนตามความสนใจ ภายใต้การก ากบั

ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกบัผู้เช่ียวชาญ                      

ด้านการประเมินในสถานที่ฝึกปฏบิัติงานจริง 

วม 533  สมัมนาการประเมิน 3(2-2-5) 

EV 533  Seminar in Evaluation 

วม 524 สมัมนาการประเมิน 2(2-0-4) 

EV 524 Seminar in Evaluation 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ผู้สอน

โดยใช้ภาษาให้

สอดคล้องกบั

วัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร 

ศกึษา ค้นคว้าทฤษฎี หลักการ รปูแบบ กระบวนการ และ

ความก้าวหน้าใหม่ๆ ในการประเมิน หัวข้อที่น ามาศกึษา

ได้จากการปรึกษาร่วมกนัระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  

น าเสนอ และอภปิรายอย่างละเอยีดเพ่ือให้เกดิแนวคิดที่

จะน ามาใช้ในการประเมิน  ผลงานการประเมิน โดย

ค านึงถึงจรรยาบรรณในการประเมิน 

ศกึษา ค้นคว้า ทฤษฎี แนวคิด รปูแบบ กระบวนการ และ

ความก้าวหน้าใหม่ๆ ในการประเมิน หัวข้อที่น ามาศกึษาได้

จากการปรึกษาร่วมกนัระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  น าเสนอ

และอภปิรายแนวคิดที่จะน ามาใช้ในการประเมินและการท า

วิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาความรู้ ด้านการประเมิน 

วม 531  การประเมินโครงการ 3(3-0-6) 

EV 531  Program Evaluation 

วม 551 การประเมินโครงการ 2(1-2-3) 

EV 551 Program Evaluation 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดย

ให้ครอบคลุม

วิธกีารประเมิน

และปรับช่ัวโมง

การสอน 

ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีการประเมินโครงการ ประเภท

และลักษณะของ  โครงการ รปูแบบและกระบวนการ

ประเมินโครงการ มาตรฐานการประเมินโครงการ                

การวางแผนและการออกแบบการประเมินโครงการ               

การรายงานและการใช้ผลการประเมินโครงการอย่างมี

คุณธรรมจริยธรรม  จัดท ากรณีศกึษาด้านการประเมิน

โครงการ 

ศกึษาแนวคิด ลักษณะ ประเภท และองค์ประกอบของ

โครงการ ทฤษฎีการประเมิน รปูแบบและกระบวนการ

ประเมิน การสร้างตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน                    

การวางแผนและการออกแบบการประเมิน เคร่ืองมือ

ประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูล               

การรายงานผลการประเมินโครงการ และการใช้ผลการ

ประเมินโครงการ และจัดท ากรณีศกึษาด้านการประเมิน

โครงการ 

วม 532 การประเมินเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 

EV 532 Qualitative Evaluation 

วม 531 การประเมินเชิงคุณภาพ 2(2-0-4) 

EV 531 Qualitative Evaluation 

ปรับแก้ภาษา

ตามข้อเสนอแนะ

ของอาจารย์

ผู้สอน และปรับ

ช่ัวโมงการสอน 

ศกึษาแนวคิดและกระบวนทศัน์ของการประเมินเชิง

คุณภาพ  รปูแบบการประเมินเชิงคุณภาพที่ส าคัญ การ

ออกแบบการประเมิน หลักการและวิธกีารเกบ็รวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความหมายของข้อมูล การ

ตรวจสอบคุณภาพของผลงานประเมินเชิงคุณภาพ การ

รายงานผลและการใช้ผลการประเมินเชิงคุณภาพไปใช้

ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

ศกึษาแนวคิดและกระบวนทศัน์ของการประเมิน                     

เชิงคุณภาพ รปูแบบการประเมินเชิงคุณภาพ การออกแบบ

การประเมิน หลักการและวิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เทคนิคและวิธกีารวิเคราะห์ การตีความหมายของข้อมูล 

การตรวจสอบคุณภาพของผลงานประเมินเชิงคุณภาพ   

การรายงานผลและ การน าผลการประเมินเชิงคุณภาพไปใช้

ประโยชน์ และศกึษาด้านการประเมินเชิงคุณภาพ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

วม 534 การประเมินความเป็นไปได ้3(2-2-5) 

EV 534 Feasibility Assessment 

วม 532 การประเมินความเป็นไปได ้2(2-0-4) 

EV 532 Feasibility Assessment 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดย

ให้ครอบคลุม

วิธกีารประเมิน 

 

ศกึษาแนวคิด หลักการและความส าคัญของการประเมิน

ความเป็นไปได้  รปูแบบและกระบวนการประเมินความ

เป็นไปได้  การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น   การ

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีและการประเมินความจ าเป็น  

การประเมินผลตอบแทนของการลงทุน  การวิเคราะห์

บริบททางสงัคม การเมื องและสิ่งแวดล้อม  การประเมิน

ความเสี่ยงและการตัดสนิใจ การเขียนรายงานและการน า

ผลการประเมินความเป็นไปได้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี

คุณธรรมจริยธรรม 

ศกึษาแนวคิด หลักการ และความส าคัญของการประเมิน

ความเป็นไปได้ รปูแบบและกระบวนการ การวิเคราะห์

ปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น การวิเคราะห์บริบททางสงัคม 

การเมือง และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

และการประเมินความต้องการจ าเป็น การประเมินความ

เสี่ยง การประเมิ นผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุน 

การออกแบบการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ศกึษาตัวอย่าง

เขียนรายงานและการใช้ประโยชน์จากผลประเมิน 

วม535  การประเมินผลผลิต 3(2-2-5) 

EV535  Product Evaluation 

วม 533 การประเมินผลผลิต 2(2-0-4) 

EV 533 Product Evaluation 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดย

ให้ครอบคลุม

วิธกีารประเมิน 

 

ศกึษาแนวคิด  หลักการและกระบวนการประเมินผลผลิต

ที่อยู่ในรปูผลิตภณัฑ ์  การบริการหรืออื่น ๆ ทั้งที่เป็น

ผลลัพธแ์ละผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว  การเขียน

รายงานและการใช้ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนาอย่างมี

คุณธรรมจริยธรรม 

ศกึษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการประเมินผลผลิตที่

อยู่ในรปูผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ทั้งที่เป็นผลลัพธ ์

ผลกระทบในระยะสั้น และผลกระทบในระยะยาว                    

การวางแผนและการออกแบบการประเมินผลผลิต 

เคร่ืองมือประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล การรายงานและการใช้ประโยชน์จากผลประเมิน 

และศกึษาตัวอย่างด้านการประเมินผลผลิต 

วม536  การประเมินเพือ่การบริหารจัดการ3(2-2-5) 

EV536  Evaluation for Management 

วม 554 การประเมินเพือ่การบริหารจัดการ2(2-0-4) 

EV 554 Evaluation for Management 

ปรับแก้ภาษา

ตามข้อเสนอแนะ

ของอาจารย์

ผู้สอนและปรับ

จ านวนช่ัวโมงการ

สอน 

ศกึษาความหมาย แนวคิดและความส าคัญของการ

ประเมินเพ่ือการบริหารจัดการ แนวคิดและหลักการ

เกี่ยวกบับุคคลและกลุ่มบุคคลขององค์กร ระบบองค์กร

และกระบวนการบริหารจัดการ กรณีศกึษางานการ

ประเมินที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เช่น 

การควบคุมก ากบังาน การตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน

ตามภาระหน้าที่ การควบคุมงบประมาณใช้จ่ายและเวลา 

และการปรับปรงุคุณภาพการปฏบิัติงาน ยุทธวิธกีารน าผล

การประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการ 

ศกึษาความหมาย แนวคิด และความส าคัญของ                      

การประเมินเพ่ือการบริหารจัดการ หลักการเกี่ยวกบับุคคล

และกลุ่มบุคคลขององค์กร ระบบองค์กรและกระบวนการ

บริหารจัดการ งานประเมินการบริหารจัดการ การปรับปรงุ

คุณภาพการปฏบิัติงาน การน าผลการประเมินไปใช้ในการ

บริหารจัดการ 

วม 537  การประเมินบุคลากร 3(2-2-5) 

EV 537  Personnel Evaluation 

วม 553 การประเมินบุคลากร 2(2-0-4) 

EV 553 Personnel Evaluation 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดย

ให้ครอบคลุม

วิธกีารประเมิน 

และปรับจ านวน

ช่ัวโมงสอน 

ศกึษาแนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ความสมัพันธร์ะหว่างเป้าหมายขององค์กร งาน  และ

สมรรถนะในการท างานของบุคลากร   ทฤษฎี  หลักการ 

และกระบวนการประเมินบุคลากร   การประเมิ น

ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะปฏบิัติงาน  การประเมิน

ความสามารถและผลการปฏบิัติงาน  การประเมินความ

เหมาะสมในการท างาน  การรายงานและการใช้ผลการ

ประเมินบุคลากรโดยค านึงถึงจรรยาบรรณในการประเมิน 

ศกึษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความสมัพันธร์ะหว่างเป้าห มายขององค์การกบังานและ

สมรรถนะในการท างานของบุคลากร กระบวนการประเมิน

บุคลากร การประเมินความสามารถในการเรียนรู้ที่จะ

ปฏบิัติงาน สมรรถนะ และผลการปฏบิัติงาน การประเมิน

ความเหมาะสมในการท างาน เคร่ืองมือประเมิน การเกบ็

รวบรวมข้อมูล ศกึษารายงาน และการใช้ผลการประเมิน

บุคลากร 
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วม538  การประเมินคุณภาพในองคก์รและเครือข่าย 

3(2-2-5) 

EV538 Quality Assessment in Organizations and 

Networks 

วม 555 การประเมินคุณภาพในองคก์รและเครือข่าย 

2(2-0-4) 

EV 555 Quality Assessment in Organizations and 

Networks 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ผู้สอน

และปรับจ านวน

ช่ัวโมงการสอน 

 

ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัองค์กรและเครือข่าย 

แนวคิดเกี่ยวกบัคุณภาพและระบบคุณภาพ หลักการและ

มาตรฐานเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพ ประเภท  รปูแบบ

และกระบวนการประเมินคุณภาพ การเกบ็รวบรวมและ

การตรวจสอบ  คุณภาพของข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  

การรายงานผลการประเมินคุณภาพ และการน าผลการ

ประเมินคุณภาพในองค์กรและเครือข่ายไปใช้ประโยชน์ 

ศกึษาทฤษฎีและแนวคิดองค์กรและเครือข่าย คุณภาพและ

ระบบคุณภาพ หลักการและมาตรฐาน ประเภท รปูแบบ 

และกระบวนการประเมินคุณภาพ การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ศกึษา

รายงาน การประเมินคุณภาพ และการน าผลการประเมิน

คุณภาพในองค์กรและเครือข่ายไปใช้ประโยชน์ 

วม 539  การประเมินการเรียนรู ้3(3-0-6) 

EV 539  Learning Assessment 

วม 541  การประเมินการเรียนรู ้2(2-0-4) 

EV 541  Learning Assessment 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ผู้สอน

และปรับจ านวน

ช่ัวโมงการสอน 

 

ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส  าคัญ หลักการ 

แนวคิด และความส าคัญของการประเมินการเรียนการ

สอน การฝึกอบรม และการสอนงาน การสร้าง การพัฒนา 

และการเลือกใช้เคร่ืองมือ เทคนิคในการประเมินการ

เรียนรู้ให้ตรงตามสภาพจริง วิเคราะห์ รายงานการ

ประเมินการเรียนรู้   และการใช้ผลการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

ศกึษาทฤษฎีการเรียนรู้  ความส าคัญของการประเมิน               

การเรียนการสอน การฝึกอบรม และการสอนงาน                   

การสร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้เคร่ืองมือ เทคนิคใน

การประเมินการเรียนรู้ให้ตรงตามสภาพจริง และการใช้ผล

การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  

วม 540  การประเมินหลกัสูตร 3(3-0-6) 

EV 540  Curriculum Evaluation 

วม 542 การประเมินหลกัสูตร 2(2-0-4) 

EV 542 Curriculum Evaluation 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดย

ให้ครอบคลุม

วิธกีารประเมิน

และปรับจ านวน

ช่ัวโมงสอน 

 

ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีหลักสตูรที่ส าคัญ  

กระบวนการพัฒนาหลักสตูร  หลักการและความส าคัญ

ของการประเมินหลักสตูร รปูแบบการประเมินหลักสตูร  

กระบวนการประเมินหลักสตูร การวางแผนและออกแบบ

การประเมินหลักสตูร การเรียนการสอน หลักสตูร

ฝึกอบรม  การรายงานและการใช้ผลการประเมินหลักสตูร

อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

ศกึษาทฤษฎีหลักสตูร กระบวนการพัฒนาหลักสตูร 

หลักการและความส าคัญของการประเมิน รปูแบบ 

กระบวนการ การวางแผน และออกแบบการประเมิน

หลักสตูร การเรียนการสอน และหลักสตูรฝึกอบรม                

การออกแบบการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน การเกบ็

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์

จากผลการประเมินหลักสตูร 

วม 541 การประเมินนโยบายและแผน 3(3-0-6) 

EV541 Policy and Planning Evaluation 

วม 552 การประเมินนโยบายและแผน 2(2-0-4) 

EV 552 Policy and Planning Evaluation 

ปรับตาม

ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดย

ให้ครอบคลุม

วิธกีารประเมิน 

 

ศกึษาแนวคิด หลักการ ความส าคัญและองค์ประกอบของ

นโยบายและแผน  กระบวนการวิเคราะห์นโยบายและแผน 

การสร้างเกณฑก์ารประเมิน กระบวนการประเมินนโยบาย

และแผน การก ากบัติดตามและการประเมินนโยบายและ

แผน  การรายงาน และการใช้ผลการประเมินนโยบายและ

แผน 

ศกึษาแนวคิด หลักการ ความส าคัญและองค์ประกอบของ

นโยบายและแผน กระบวนการวิเคราะห์นโยบายและแผน 

การสร้างเกณฑก์ารประเมิน กระบวนการประเมินและ               

การก ากบัติดตามนโยบายและแผน การประเมินกลยุทธ ์

เคร่ืองมือประเมิน การ เกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล การรายงานและการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน

นโยบายและแผน 
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วม542  การจัดการสารสนเทศในการประเมิน     

3(2-2-5) 

EV542 Information Management in Evaluation 

วม 534 การจัดการสารสนเทศในการประเมิน     

2(1-2-3) 

EV 534 Information Management in Evaluation 

ปรับภาษาตาม

ข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ผู้สอน 

ศกึษาการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในการสบืค้น และจัดท าระบบสารสนเทศในการประเมิน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลความหมายผล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ได้รับจาก

การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู  การรายงานและเผยแพร่ผล

การประเมินโดยค านึงถึงจรรยาบรรณในการประเมิน 

ศกึษาและฝึกปฏบิัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ในการสบืค้น จัดท าสารสนเทศใน                   

การประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การใช้โปรแกรม

ส าเรจ็รปูวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผล                    

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การรายงาน

และเผยแพร่ผลการประเมิน 

วม 543  การประกนัคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

EV543  Educational Quality  Assurance 

วม 543  การประกนัคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

EV 543 Educational Quality  Assurance 

ปรับค าอธบิายให้

มีความทนัสมัย

สอดคล้องกบั

สถานการณ์ที่

เปล่ียนแปลง 

ศกึษาแนวคิด  หลักการ  และความส าคัญของการประกนั

คุณภาพการศกึษา ระบบการประกนัคุณภาพใน

สถานศกึษา  การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

สถานศกึษา  การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา และ

สถาบันรับรองมาตรฐานอื่น  การใช้ผลการประเมินเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

ศกึษาแนวคิด  หลักการ  และความส าคัญของการประกนั

คุณภาพการศกึษา ระบบการประกนัคุณภาพใน

สถานศกึษา  การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

สถานศกึษา  การประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบัน

รับรองคุณภาพและมาตรฐาน  การใช้ประโยชน์จาก                   

ผลการประเมิน 

วม 544  ระเบียบวิธีการตรวจสอบคุณภาพ3(3-0-6) 

EV 544  Quality Auditing Methods 

บุรพวิชา: วม 543 

วม 535 ระเบียบวิธีการตรวจสอบคุณภาพ 2(2-0-4) 

EV 535 Quality Auditing Methods 

บุรพวิชา: วม 543 

ปรับภาษาตาม

ข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ผู้สอน 

ศกึษาแนวคิด หลักการ ความส าคัญ และประเภทของการ

ตรวจสอบคุณภาพ  จรรยาบรรณและมาตรฐานในการ

ด าเนินงานตรวจสอบคุณภาพ  กระบวนการด าเนินงานการ

ตรวจสอบคุณภาพ การวางแผนการตรวจสอบคุณภาพ  

การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณภาพ  เทคนิคการ

ตรวจสอบคุณภาพ  การบริหารจัดการงานการตรวจสอบ

คุณภาพ การวิเคร าะห์ข้อมูลและสรปุผลการตรวจสอบ

คุณภาพ  การรายงานการตรวจสอบคุณภาพ  การใช้ผล

และการติดตามการตรวจสอบคุณภาพ และเทคนิคการ

ตรวจสอบงานการตรวจสอบคุณภาพ 

ศกึษาแนวคิด หลักการ ความส าคัญ และประเภทของ            

การตรวจสอบคุณภาพ จรรยาบรรณมาตรฐาน 

กระบวนการด าเนินงาน และการวางแ ผนการตรวจสอบ

คุณภาพ การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี เทคนิคและ

การบริหารจัดการตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การสรปุผล การรายงาน และ การใช้ผลการตรวจสอบ

คุณภาพ การติดตามและเทคนิคการตรวจสอบงาน

ตรวจสอบคุณภาพ 

 

 

 


