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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หน้า
5
5
5
5
5
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6
6
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7
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

10
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
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27
27
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

หน้า
29
30
35

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

37
37
37

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

39
39

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานิสติ
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้การดําเนินงาน

40
40
41
41
41
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42

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

44
44
44
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สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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47
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สํานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Evaluation Methodology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการการประเมิน)
: วท.ม. (วิทยาการการประเมิน)
: Master of Science (Evaluation Methodology)
: M.S. (Evaluation Methodology)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จํ านวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ก (2) หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยที่สาํ เร็จระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้ รับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ ําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาการการประเมิน พ.ศ. 2547 โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี
การศึกษา 2555
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 11/2554
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักประเมินสาขาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
8.2 นักวิชาการด้ านการประเมิน
8.3 ผู้สอนในสถานศึกษา
8.4 นักทรัพยากรบุคคล
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจํ าตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
รายชื่อคณาจารย์
1

2

3

รศ.ดร.ชาญวิทย์
เทียมบุญประเสริฐ

รศ.ดร.สุทธิวรรณ
พีรศักดิ์โสภณ

ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2517

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2521
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2537
กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2523
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2529
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2546
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)
2528
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2533
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2539

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ํ าเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
คุณภาพของคน เป็ นปัจจัยหลักสู่ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ และการศึกษาก็
เป็ นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาคนให้ มีคุณภาพ การจัดการศึกษาเป็ นการพัฒนาทุนมนุษย์และ
ทุนทางสังคมที่เป็ นกลไกสําคัญที่สดุ ในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ประเทศต้ องจัด
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ทําให้ ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้
การศึกษาให้ ทว่ั ถึง
ความสามารถ ทักษะ และเป็ นพลเมืองที่รับผิดชอบ จึงจะสามารถแก้ ไขปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมให้ ประสบความสําเร็จได้
การที่เศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันยังมีปัญหามากนั้น สะท้ อนให้ เห็นว่าการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชนไทยส่วนใหญ่ได้ ไม่ดีพอ วงการศึกษาจึงได้ นาํ ระบบการประกัน
คุณภาพมาใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ สงู ขึ้น
ไม่เพียงในระบบ
การศึกษาที่มกี ารประกันคุณภาพ ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมก็มีการประกันคุณภาพมาก่อน
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หน้ านี้
ปัญหาสําคัญของการประกันคุณภาพทั้งด้ านการศึกษาหรือธุรกิจอุตสาหกรรมก็คือการ
ได้ มาของข้ อมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใช้ ในการตัดสินค่า หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การประเมินนั่นเอง
ปัจจุบนั บุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้ านการประเมินยังมีอยู่น้อยและขาดแคลน ซึ่งสวน
ทางกับความต้ องการที่เพิ่มสูงขึ้นมากทั้งภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานองค์กรของรัฐ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โลกในยุคปัจจุบนั มีความเจริญก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงใน
ภูมิภาคหนึ่งของโลกส่งผลให้ เห็นในอีกภูมิภาคหนึ่งอย่างรวดเร็วเกินจะคาดคิดได้ กระแสของ
การประกันคุณภาพที่เกิดขึ้นทําให้ สงั คมตื่นตัวกับสิ่งที่เรียกว่า “การประเมิน” ไม่ว่าจะเป็ นภาค
ธุรกิจเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ทั้งในแวดวงการศึกษาหรืออุตสาหกรรมต่างก็ต้องรับมือกับ
การประเมิน เพื่อเป็ นหลักฐานของการประกันคุณภาพ รวมถึงการประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง
(empowerment evaluation) ทั้งระดับตัวบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม
กระบวนการประเมินจึงกลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ผู้ท่มี คี วามรู้
ความสามารถด้ านการประเมินจึงมีความสําคัญและความจําเป็ น ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในหน่วยงานต่าง
ๆ ปัจจุบันมักจะต้ องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการประเมินทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานเพื่อ
ประกันคุณภาพ หน่วยงานเพื่อรักษามาตรฐาน เป็ นต้ น บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ
เหล่านั้นจําเป็ นต้ องมีความรู้ในหลักวิชาการประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานขององค์กร รวมทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรมที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” ของวิชาชีพ
ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการการประเมินจึงเน้ นการจัด
การศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้ เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านการประเมินเพื่อให้ สามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ ในหน่วยงานทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมในวิชาชีพ
การประเมินให้ กบั ผู้เรียนเพื่อเป็ นนักประเมินที่สมบูรณ์พร้ อมทั้งความรู้และจริยธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรที่เน้ นผลิตนักประเมินมีความเหมาะสมและจําเป็ นอย่างยิ่งใน
สังคมปัจจุบนั ที่มุ่งเน้ นไปสู่ความเป็ นเลิศด้ านคุณภาพเป็ นสําคัญ สํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยามีช่ือเสียงยาวนานด้ านการประเมิน รวมทั้งคณาจารย์ต่างก็มีประสบการณ์ด้านการ
ประเมินที่หลากหลาย จึงเป็ นการรับประกันได้ ว่านักประเมินที่เป็ นผลผลิตจากหลักสูตรนี้จะมีท้งั
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และประสบการณ์จากการได้ ปฏิบตั ิจริง ซึ่งสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ ในหน่วยงานที่มคี วามต้ องการบุคลากรด้ านการประเมินได้ เป็ นอย่างดี ดังนั้นการผลิต
บัณฑิตตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการการประเมินจึงเป็ นวิธกี ารสําคัญวิธี
หนึ่งที่จะช่วยแก้ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้ านการประเมินในปัจจุบันได้
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12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางด้ าน
การศึกษามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จัดว่าเป็ นผู้นาํ ทางการศึกษาอย่างแท้ จริง แม้ แต่ปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยยังกําหนดไว้ ว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ดังนั้นจะเห็นได้ ว่า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิ ดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก ซึ่งล้ วนแล้ วแต่
ตอบสนองความต้ องการของสังคมที่ต้องการบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาชีพด้ านต่าง ๆ เข้ าสู่
ตลาดแรงงานเพื่อที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญ
ในสถานการณ์ขาดแคลนบุคลากรด้ านการประเมินอย่างทุกวันนี้ สถาบันการศึกษาที่
รับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดอย่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้ เล็งเห็นถึงความ
จําเป็ นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการการประเมินเพื่อเพิ่มจํานวน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้ านการประเมินให้ เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศสมดัง
เจตนารมย์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการบริการวิชาการแก่สงั คมและชุมชน
13.ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ประเมินเพื่อการพัฒนา (Evaluation for Development)
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน เป็ นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ มีความสามารถในการประเมินสิ่งที่ต้องการประเมินทั้งที่เป็ นรูปธรรมและ
นามธรรม อาทิ บุคคล องค์กร พฤติกรรมองค์กร คุณภาพของผลงาน หรือการปฏิบตั ิงาน เนื้อหา
สาระของหลักสูตรมีลักษณะเป็ นสหวิทยาการ เน้ นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้ วย
เทคนิควิธกี ารต่าง ๆ ที่จะฝึ กฝนผู้เรียนให้ เป็ นนักประเมินที่มีองค์ความรู้ด้านการประเมิน ควบคู่
ไปกับการอบรมให้ ต้งั มั่นอยู่ในจริยธรรมอันดีงามและคุณธรรมที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” ของ
วิชาชีพนักประเมิน
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มคี ุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ความเข้ าใจในศาสตร์การประเมินและรู้จักการต่อยอดองค์ความรู้
1.3.2 สามารถทําการประเมิน และประยุกต์ใช้ ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาได้ เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทยอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
1.3.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ ปัญหา โดยอาศัยความรู้ทางด้ าน
วิทยาการการประเมินได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
1.3.4 มีความสามารถในการเป็ นผู้นาํ ทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเชื่อมโยงความรู้
รวมทั้งมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.3.5 มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมิน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
1.ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการการ
ประเมินให้ มีมาตรฐานไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์
ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดทุก 5 ปี การศึกษา
2.ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ ทนั สมัย
สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงานทุกปี

3.พัฒนาทักษะการสอนและการ
ประเมินของผู้สอนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 5 ด้ านของคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้
ปรับปรุงโครงสร้ างหลักสูตร รายงานผลการประเมิน
อย่างสมํ่าเสมอ
หลักสูตร

ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อ
ประเมินแนวทางความ
ต้ องการบุคลากรด้ านการ
ประเมินของหน่วยงานและ
องค์กร

-รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
-ผู้ใช้ บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้ านความรู้ เจตคติ และ
ทักษะความสามารถในการ
ทํางาน
จัดฝึ กอบรมและประชุมเชิง -จํานวนโครงการพัฒนา
วิชาการแก่อาจารย์ผ้ ูสอนให้ ทักษะการสอนและการ
มีความรู้ความเข้ าใจ
ประเมินตามมาตรฐาน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน คุณวุฒิ 5 ด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ -ระดับความพึงพอใจของ
ทักษะทางปัญญา ทักษะ
นิสติ ที่มีต่อทักษะการสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละ
และความรับผิดชอบ และ
รายวิชา
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1,1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดู รอ้ น
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้เข้ าเป็ นนิสติ ต้ องเป็ นผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาและ
มีคุณสมบัติทว่ั ไปเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้ อที่ 17
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้า
เนื่องจากเกณฑ์การรับนิสติ เข้ าศึกษาในสาขาวิทยาการการประเมินนั้น รับผู้เรียนที่สาํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ดังนั้นนิสติ ที่เข้ ามาศึกษาจึงมีพ้ ืนฐานความรู้แตกต่างกันตาม
สาขาวิชาที่สาํ เร็จการศึกษา นอกจากความรู้พ้ ืนฐานที่แตกต่างกันแล้ ว ความสนใจก็ไม่เหมือนกัน
การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กาํ หนดไว้ บางครั้งก็เป็ นวิชาที่ผ้ ูเรียนไม่สนใจเพราะคิดว่าไม่สามารถ
นําไปใช้ ในหน่วยงานเมื่อสําเร็จการศึกษาได้
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปั ญหา/ข้อจํ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3
จากปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงกําหนดให้ เปิ ดสอนรายวิชาที่มี
เนื้อหาที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ ท้งั หน่วยงานของราชการและเอกชน และกําหนดแนวทางให้
ผู้สอนใช้ กระบวนการสอนที่มุ่งทบทวนพื้นฐานที่ควรรู้ในการเรียนในรายวิชานั้นในตอนเริ่มต้ น และ
ให้ ผ้ ูเรียนศึกษาทบทวนความรู้ด้วยตนเองล่วงหน้ า เพื่อที่ผ้ ูเรียนสามารถเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ไป
ด้ วยกันแม้ จะมีพ้ ืนฐานความรู้ท่แี ตกต่างกัน
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ภาคเรียน / ปี การศึกษา
2556
2557
2558

2555

จํ านวนนิสิต
จํานวนที่คาดว่าจะรับเข้ าศึกษา
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2559

ใน
เวลา

นอก
เวลา

ใน
เวลา

นอก
เวลา

ใน
เวลา

นอก
เวลา

ใน
เวลา

นอก
เวลา

ใน
เวลา

นอก
เวลา

25
-

25
-

25
-

25
-

25
25

25
25

25
25

25
25

25
25

25
25

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียม

2555
120000

2556
120000

ปี งบประมาณ
2557
2558
120000
120000

2559
120000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
ค่าใช้ จ่ายบุคลากร
ค่าใช้ จ่ายดําเนินการ
ค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)

2555

2556

27400
28800
28608
13710
11652
110170

27400
28800
28608
13710
11652
110170

ปี งบประมาณ
2557
2558

2559

27400
28800
28608
13710
11652
110170

27400
28800
28608
13710
11652
110170

27400
28800
28608
13710
11652
110170

9830
9830
9830
9830
9830
9830
120000 120000 120000

9830
9830
120000

9830
9830
120000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํ านวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1.
2.
3.
4.

หมวดวิชา
วิชาแกน
วิชาเอก
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
6
21
2
12
41

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาแกน กําหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
วม511 กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์
EV511 Human Inquiry Paradigms
วม512 การสร้ างเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
EV512 Quality Auditing and Assessment Instrument Development
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2. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
วม521 หลักการ ทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน
EV521 Principles, Theories, and Models in Evaluation
วม522 ระเบียบวิธกี ารประเมิน
EV522 Evaluation Methods
วม523 ปฏิบัติการการประเมิน
EV523 Internship in Evaluation
วม533 สัมมนาการประเมิน
EV533 Seminar in Evaluation
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
วม531 การประเมินโครงการ
EV531 Program Evaluation
วม532 การประเมินเชิงคุณภาพ
EV532 Qualitative Evaluation
วม534 การประเมินความเป็ นไปได้
EV534 Feasibility Assessment
วม535 การประเมินผลผลิต
EV535 Product Evaluation
วม536 การประเมินเพื่อการบริหารจัดการ
EV536 Evaluation for Management
วม537 การประเมินบุคลากร
EV537 Personnel Evaluation
วม538 การประเมินคุณภาพในองค์กรและเครือข่าย
EV538 Quality Assessment in Organizations and Networks
วม539 การประเมินการเรียนรู้
EV539 Learning Assessment
วม540 การประเมินหลักสูตร
EV540 Curriculum Evaluation
วม541 การประเมินนโยบายและแผน
EV541 Policy and Planning Evaluation
วม542 การจัดการสารสนเทศในการประเมิน
EV542 Information Management in Evaluation
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วม543
EV543
วม544
EV544

การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
ระเบียบวิธกี ารตรวจสอบคุณภาพ
Quality Auditing Methods

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาในหมวดนี้ได้ จากรายวิชาที่คณะ สถาบันหรือ
สํานักภายในมหาวิทยาลั ย เปิ ดสอนได้ ตามความสนใจ รายวิชาที่เสนอแนะให้ ลงทะเบียนเรี ยน
ประกอบด้ วยรายวิชาทางสังคมวิทยา จิตวิทยาและการศึกษา เช่น ทฤษฎีองค์กร พฤติกรรมองค์กร
จิตวิทยาองค์กร จิตวิทยาการเรียนรู้ การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล และทฤษฎีหลักสูตร
เป็ นต้ น ทั้งนี้อยู่ภายใต้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
วม699 ปริญญานิพนธ์
EV699 Thesis

(12 หน่วยกิต)
(12 Credits)

ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้ วยตัวอักษร และรหัสตัวเลข
รหัสตัวอักษร วม
หมายถึง วิชาที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
รหัสตัวเลข เลขตัวแรก หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขตัวกลาง หมายถึง วิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก และปริญญานิพนธ์
เลขตัวท้ าย หมายถึง ลําดับรายวิชาในวิชาของตัวกลาง
ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิตทั้งหมายของรายวิชานั้น
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเอง
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 1
รหัสวิชา
วม511
วม512
วม521
วม…..

ชือ่ วิชา
กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์
การสร้ างเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
หลักการ ทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน
เลือกในหมวดวิชาเอกเลือก
รวม

หมวดและประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาพื้นฐาน
วิชาพื้นฐาน
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก

3
3
3
3
12

ปี ที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2
รหัสวิชา
วม522
วม…..
วม…..
……...

หมวดและประเภทวิชา

ชือ่ วิชา
ระเบียบวิธกี ารประเมิน
เลือกในหมวดวิชาเอกเลือก
เลือกในหมวดวิชาเอกเลือก
เลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
2
11

ปี ที ่ 2 ภาคเรียนที ่ 1
รหัสวิชา
วม523
วม533

หมวดและประเภทวิชา

ชือ่ วิชา
ปฏิบัติการการประเมิน
สัมมนาการประเมิน

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
3
3
6

ปี ที ่ 2 ภาคเรียนที ่ 2
รหัสวิชา
วม699

ชือ่ วิชา

หมวดและประเภทวิชา

ปริญญานิพนธ์

หน่วยกิต
12

รวม
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกน
วม511 กระบวนทัศน์การแสวงหาความรูค้ วามจริงของมนุ ษย์
3(3-0-6)
EV511 Human Inquiry Paradigms
ศึกษาที่มาของความรู้ความจริง กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ความจริงที่ครอบคลุม
ประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษย์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเน้ น
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอนุมานแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้ องเพื่อนําไปสู่ความ
เข้ าใจแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน
การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล
การรายงานผล และการนําผลการประเมินไปใช้ ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ตามฐานคติ
ความเชื่อของแต่ละกระบวนทัศน์
วม512 การสร้างเครือ่ งมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
3(2-2-5)
EV512 Quality Auditing and Assessment Instrument Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสร้ างและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ชนิดและประเภทของเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิธกี ารกําหนดมาตรฐาน เกณฑ์และตัว
บ่ งชี้ การวางแผนการสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพข้ อมู ลและแหล่ งข้ อมู ล การใช้ เครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมู ลอย่ า งมีคุ ณธรรมจริ ยธรรม
จัดทํากรณีศึกษาด้ านการสร้ างเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
หมวดวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วม521 หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน
3(3-0-6)
EV521 Principles, Theories, and Models in Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักการและความสําคัญของการประเมิน วิวัฒนาการของการประเมิน โครงสร้ าง
และการจัดกลุ่มทฤษฎีการประเมิน ทฤษฎีการประเมินที่สาํ คัญ กระบวนการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน
รูปแบบการประเมิน การประเมินอภิมาน วิเคราะห์รายงานการประเมินเพื่อการประยุกต์ใช้ อย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
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วม522 ระเบียบวิธีการประเมิน
3(3-0-6)
EV522 Evaluation Methods
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การและบริ บ ทที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การประเมิ น การกํา หนดจุ ด มุ่ ง หมาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในการประเมิน ปั จจัยผลักดันทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
จิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาการเรี ยนรู้ท่ีส่งผลต่ อความสําเร็จ และความล้ มเหลวของการประเมิน
การออกแบบการประเมิน การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้ อมูลเชิง
คุ ณ ภาพ การรายงานและการเผยแพร่ ผ ลการประเมิ น โครงการประเมิ น และการบริ ห ารจั ด การ
จรรยาบรรณในการประเมิน
วม523 ปฏิบตั ิการการประเมิน
3(0-9-0)
EV523 Internship in Evaluation
ฝึ กปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินในหน่ วยงาน องค์กรหรือโครงการของรัฐบาลหรือเอกชน
ตามความสนใจ ภายใต้ การกํากับดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชาํ นาญงานการ
ประเมินในสนามฝึ กปฏิบัติงานจริง โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณในการประเมิน
วม533 สัมมนาการประเมิน
3(3-0-6)
EV533 Seminar in Evaluation
ศึกษา ค้ นคว้ าทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กระบวนการ และความก้ าวหน้ าใหม่ๆ ในการประเมิน
หัวข้ อที่นาํ มาศึกษาได้ จากการปรึกษาร่ วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน นําเสนอ และอภิปรายอย่าง
ละเอียดเพื่อให้ เกิดแนวคิดที่จะนํามาใช้ ในการประเมิน ผลงานการประเมิน โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณ
ในการประเมิน
วิชาเอกเลือก
วม531 การประเมินโครงการ
3(3-0-6)
EV531 Program Evaluation
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการประเมินโครงการ ประเภทและลักษณะของ โครงการ รูปแบบ
และกระบวนการประเมินโครงการ มาตรฐานการประเมินโครงการ การวางแผนและการออกแบบการ
ประเมินโครงการ การรายงานและการใช้ ผลการประเมินโครงการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม จัดทํา
กรณีศึกษาด้ านการประเมินโครงการ
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วม532 การประเมินเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
EV532 Qualitative Evaluation
ศึกษาแนวคิดและกระบวนทัศน์ของการประเมินเชิงคุณภาพ รูปแบบการประเมินเชิงคุณภาพ
ที่ส าํ คัญ การออกแบบการประเมิ น หลั ก การและวิ ธีก ารเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละการ
ตีความหมายของข้ อมูล การตรวจสอบคุณภาพของผลงานประเมินเชิงคุณภาพ การรายงานผลและการ
ใช้ ผลการประเมินเชิงคุณภาพไปใช้ ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
3(2-2-5)
วม534 การประเมินความเป็ นไปได้
EV534 Feasibility Assessment
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การและความสํา คั ญ ของการประเมิ น ความเป็ นไปได้ รู ป แบบและ
กระบวนการประเมินความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้ น การวิเคราะห์ผ้ ูมีส่วนได้
ส่วนเสียและการประเมินความจําเป็ น การประเมินผลตอบแทนของการลงทุน การวิเคราะห์บริบททาง
สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้ อม การประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจ การเขียนรายงานและการ
นําผลการประเมินความเป็ นไปได้ ไปใช้ ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
วม535 การประเมินผลผลิต
3(2-2-5)
EV535 Product Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักการและกระบวนการประเมินผลผลิตที่อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ การบริการ
หรืออื่น ๆ ทั้งที่เป็ นผลลัพธ์และผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว การเขียนรายงานและการใช้ ผล
การประเมินเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
วม536 การประเมินเพือ่ การบริหารจัดการ
3(2-2-5)
EV536 Evaluation for Management
ศึกษาความหมาย แนวคิดและความสําคัญของการประเมินเพื่อการบริหารจัดการ แนวคิดและ
หลั ก การเกี่ย วกับ บุ ค คลและกลุ่ มบุ ค คลขององค์ ก ร ระบบองค์ ก รและกระบวนการบริ ห ารจั ด การ
กรณีศึกษางานการประเมินที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการในด้ านต่างๆ เช่ น การควบคุมกํากับงาน
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้ าที่ การควบคุ มงบประมาณใช้ จ่ายและเวลา และการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ยุทธวิธกี ารนําผลการประเมินไปใช้ ในการบริหารจัดการ
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วม537 การประเมินบุคลากร
3(2-2-5)
EV537 Personnel Evaluation
ศึกษาแนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างเป้ าหมายขององค์กร
งาน และสมรรถนะในการทํางานของบุคลากร ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการประเมินบุคลากร
การประเมิ น ความสามารถในการเรี ย นรู้ ท่ีจ ะปฏิบั ติ ง าน การประเมิ น ความสามารถและผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินความเหมาะสมในการทํางาน การรายงานและการใช้ ผลการประเมินบุคลากร
โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณในการประเมิน
วม538 การประเมินคุณภาพในองค์กรและเครือข่าย
3(2-2-5)
EV538 Quality Assessment in Organizations and Networks
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรและเครื อข่ าย แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพและระบบ
คุ ณ ภาพ หลั กการและมาตรฐานเกี่ยวกับการประกัน คุ ณภาพ ประเภท รูปแบบและกระบวนการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ การเก็บ รวบรวมและการตรวจสอบ คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
การรายงานผลการประเมินคุณภาพ และการนําผลการประเมินคุณภาพในองค์กรและเครือข่ายไปใช้
ประโยชน์
วม539 การประเมินการเรียนรู ้
3(3-0-6)
EV539 Learning Assessment
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ท่ีส ํา คั ญ หลั ก การ แนวคิ ด และความสํา คั ญ ของการ
ประเมินการเรียนการสอน การฝึ กอบรม และการสอนงาน การสร้ าง การพัฒนา และการเลือกใช้
เครื่องมือ เทคนิคในการประเมินการเรียนรู้ให้ ตรงตามสภาพจริง วิเคราะห์ รายงานการประเมินการ
เรียนรู้ และการใช้ ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
วม540 การประเมินหลักสูตร
3(3-0-6)
EV540 Curriculum Evaluation
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีหลักสูตรที่สาํ คัญ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและ
ความสําคัญของการประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร กระบวนการประเมินหลักสูตร
การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตร การเรียนการสอน หลักสูตรฝึ กอบรม การรายงาน
และการใช้ ผลการประเมินหลักสูตรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
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วม541 การประเมินนโยบายและแผน
3(3-0-6)
EV541 Policy and Planning Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสําคัญและองค์ประกอบของนโยบายและแผน กระบวนการ
วิเคราะห์นโยบายและแผน การสร้ างเกณฑ์การประเมิน กระบวนการประเมินนโยบายและแผน การ
กํากับติดตามและการประเมินนโยบายและแผน การรายงาน และการใช้ ผลการประเมินนโยบายและ
แผน
วม542 การจัดการสารสนเทศในการประเมิน
3(2-2-5)
EV542 Information Management in Evaluation
ศึกษาการใช้ คอมพิ วเตอร์ และระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ในการสืบค้ น และจัดทําระบบ
สารสนเทศในการประเมิน การเก็บรวบรวมข้ อมูล การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ได้ รับจากการ
ใช้ โปรแกรมสํา เร็จ รูป การรายงานและเผยแพร่ ผลการประเมิ น โดยคํา นึ งถึงจรรยาบรรณในการ
ประเมิน
วม543 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
EV543 Educational Quality Assurance
ศึก ษาแนวคิ ด หลั ก การ และความสํา คัญ ของการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ระบบการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสถาบันรับรอง
มาตรฐานอื่น การใช้ ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
วม544 ระเบียบวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
3(2-2-5)
EV544 Quality Auditing Methods
บุรพวิชา: วม543
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ และประเภทของการตรวจสอบคุณภาพ จรรยาบรรณ
และมาตรฐานในการดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการดําเนินงานการตรวจสอบคุณภาพ การ
วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่ งชี้คุณภาพ เทคนิคการตรวจสอบ
คุณภาพ การบริหารจัดการงานการตรวจสอบคุณภาพ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล และสรุ ป ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ การรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
การใช้ ผลและการติดตามการตรวจสอบ
คุณภาพ และเทคนิคการตรวจสอบงานการตรวจสอบคุณภาพ
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หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาในหมวดนี้ได้ จากคณะ สถาบันหรือสํานัก ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปิ ดทําการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการประเมิน ได้ ตามความสนใจ
รายวิชาที่เสนอแนะให้ ลงทะเบียนเรียนประกอบด้ วยวิชาทางด้ านสังคมวิทยา จิตวิทยาและการศึกษา
เช่น ทฤษฎีองค์กร พฤติกรรมองค์กร จิตวิทยาองค์กร จิตวิทยาการเรียนรู้ การบริหารและจัดการ
ทรัพยากรบุคคล และทฤษฎีหลักสูตร เป็ นต้ น
ปริญญานิพนธ์
วม699 ปริญญานิพนธ์
(12 หน่วยกิต)
EV699 Thesis
การดํา เนิ น การตามขั้ น ตอนเพื่ อ การทํา ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ใ นรู ป ของการวิ จั ย ซึ่ ง เป็ นไปตาม
มาตรฐานทางด้ านการประเมิน และมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน พ.ศ. 2555

23

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจํ าตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

รายชื่อคณาจารย์

รศ.ดร.ชาญวิทย์
เทียมบุญประเสริฐ*

รศ.ดร.สุทธิวรรณ
พีรศักดิ์โสภณ*

ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ*

อ.ดร.ราชันย์ บุญธิมา

อ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2517

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2521
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2537
กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2523
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2529
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2546
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)
2528
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2533
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2539
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)
2534
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2536
กศ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2541
กศ.บ. (การประถมศึกษา),
2533
ศษ.ม. (วิจัยและประเมิน
การศึกษา), 2537
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2545

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ประจํ า
ลําดับที่
1

รายชื่อคณาจารย์

3

รศ.ดร.ชาญวิทย์
เทียมบุญประเสริฐ
รศ.ดร.สุทธิวรรณ
พีรศักดิ์โสภณ
ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ

4

อ.ดร.ราชันย์ บุญธิมา

5
6

อ.ดร.อุทยั วรรณ
สายพัฒนะ
อ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล

7

อ.มานิดา ชอบธรรม

8

อ.สมกิจ กิจพูนวงศ์

9
10

อ.ยุวารินทร์ ธนกัญญา
อ.อัจศรา ประเสริฐสิน

11

อ.นวรินทร์ ตาก้ อนทอง

12

อ.ปานวาสน์ มหาลวเลิศ

2

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2537
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2546
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2539
กศ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2541
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2546
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา), 2545
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2539
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2539
ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 2547
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),
2547
ปัจจุบันกําลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิธวี ิทยาการ
วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา), 2549
ปัจจุบันกําลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาการวิจัยและ
ประเมินทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2544
ปัจจุบันกําลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาการวิจัยและ
ประเมินทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน พ.ศ. 2555

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลําดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

Ph.D. (Educational
Administration with
Concentration in Research
and Evaluation)
รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2519
รศ.ดร.เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2530
รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์
ค.ด. (การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา)
รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช Ph.D. (Higher Education &
Research), 2527
รศ.ดร.สมสรร
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
วงษ์อยู่น้อย
หลักสูตร)
รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
ค.ด. (การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา)
รศ.ลัดดาวัลย์ หวังพานิช ค.ม. (การวิจัยการศึกษา),
2516
ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุม
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2530
ผศ.ดร.ดิลก ดิลกานนท์
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
ผศ.กิตติมา สังข์เกษม
D.A. (Educational
Economics)
อ.ดร.สุวรรณี
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
ละออปักษิณ
การศึกษา) , 2546

lllinois State University

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

University of Kansas

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
University of Miami

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
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เลขประจํ าตัว
ประชาชน

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการ
ประเมิน ต้ องทําวิจัยเชิงประเมินที่สะท้ อนผลที่ได้ รับจากการเรียนการสอน โดยประมวลองค์ความรู้ท่ี
ได้ รั บ ไปใช้ เพื่ อ การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา หรื อ งานตามหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยผ่ านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการ
สําเร็จการศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิสิตที่เข้ าศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องทําปริญญานิพนธ์เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดย
จะต้ อ งเสนอปริ ญ ญานิ พ นธ์ ต ามมาตรฐานของมหาวิ ท ยาลั ย และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า
วิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่ าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
แต่ งตั้ง และส่งปริ ญญานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลั ยกําหนด นอกจากนี้ผลงานปริ ญญา
นิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการหรื อเสนอต่ อที่ป ระชุ มวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่ วมกลั่ นกรอง และมี ร ายงานการประชุ มที่เป็ นเรื่ องเต็ม จึงจะถือว่ า สํา เร็จการศึกษา
เนื่องจากการทําปริญญานิพนธ์เป็ นส่วนหนึ่งที่สะท้ อนศักยภาพของผู้ท่เี ข้ าศึกษาดังต่อไปนี้
4.2.1 มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงประเมิน
4.2.2 สามารถทํางานวิจัยเพื่อใช้ ในการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิทยาการการประเมิน
4.2.3 สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้และข้ อค้ นพบได้
4.2.4 สามารถพั ฒ นางานวิ จั ย และประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการ
ประกอบวิชาชีพต่อไปได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติ ลงทะเบียนรายวิชา วม699 ปริญญานิพนธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน พ.ศ. 2555

27

5.4 จํ านวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดโครงการสัมมนาเพื่อให้ นิสติ ได้ นาํ เสนอหัวข้ อที่ตนสนใจ และแลกเปลี่ยน
ความคิดกับคณาจารย์ท่รี ่วมสัมมนา
5.5.2 มอบหมายอาจารย์ท่ปี รึกษาให้ นิสติ เป็ นรายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ
5.5.3 อาจารย์ท่ปี รึกษาให้ คาํ ปรึกษาในการเลือกหรือปรับปรุงหัวข้ อที่นิสติ มีความสนใจ
รวมถึงแนะแนวทางศึกษาค้ นคว้ า
5.5.4 นิสติ นําเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ท่ปี รึกษา
เพื่อรับข้ อเสนอแนะและการประเมินรายบุคคล
5.5.5 นิสติ จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ท้งั เอกสารและแฟ้ มข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
นําเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อรับข้ อเสนอแนะ และ
ประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 การกําหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลเป็ นไปตามข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.6.2 นิสติ นําเสนอผลการวิจัยและรับการประเมินจากอาจารย์ท่ปี รึกษา และ
คณะกรรมการสอบปากเปล่า
5.6.3 เลขานุการประจําหลักสูตรนําคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ด้ านความรู้

ด้ านภาวะผู้นาํ และความ
รับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

ด้ านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
-จัดหลักสูตรให้ มีรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่ครอบคลุมความรู้
ในด้ านวิทยาการการประเมิน
-จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการค้ นคว้ า เช่น การให้ ทาํ
รายงานรายบุคคล และกลุ่ม รวมถึงการให้ ร้ จู ักสังเคราะห์ความรู้
ที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยการเขียนบทความ เป็ นต้ น
-จัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนได้ แสดงความสามารถทางวิชาการ เช่น
การจัดสัมมนา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็ นต้ น
-กําหนดให้ มรี ายวิชาที่นิสติ ต้ องทํางานเป็ นกลุ่ม และมีการ
กําหนดหัวหน้ ากลุ่มในการทํารายงาน ตลอดจนกําหนดให้ ทุกคน
มีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเป็ นการฝึ กให้ นิสติ ได้ สร้ าง
ภาวะผู้นาํ และการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
-มีกจิ กรรมที่มอบหมายให้ นิสติ หมุนเวียนกันเป็ นหัวหน้ าในการ
ดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึ กให้ นิสติ มีความรับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสร้ างวินัยในตนเอง เช่น การเข้ าเรียนตรงเวลาเข้ า
เรียนอย่างสมํ่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้ าใน
การแสดงความคิดเห็น
-สอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ นิสติ ได้ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพการประเมิน
-จัดให้ นิสติ เข้ าร่วมกิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
-จัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนได้ แสดงออกหน้ าชั้นเรียน เพื่อฝึ ก
บุคลิกภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึ กฝนด้ านการพูด
การฟังให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
ดํารงชีวิต และมีจรรยาบรรณทาง การเรียนการสอนทุกรายวิชา
วิชาการและวิชาชีพ
-อาจารย์ผ้ ูสอนปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างที่ดหี รือถ่ายทอด
ประสบการณ์วิชาชีพที่เป็ น
ตัวอย่างของการประพฤติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

2.มีวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบ
ตนเอง เคารพกฏระเบียบของ
องค์กรและสังคม

3.มีภาวะผู้นาํ และผู้ตาม รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่นื สามารถ
ทํางานเป็ นทีมได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-มอบหมายงานให้ ปฏิบตั ิ
-ชี้แจงกฏระเบียบและแนว
ปฏิบัตใิ นการเรียนการสอนให้
ชัดเจนในทุกรายวิชา
-กําหนดให้ มรี ะเบียบแบบ
แผนการอยู่ร่วมกันของนิสติ ที่
เรียนร่วมชั้นเดียวกัน
-กิจกรรมอภิปรายในชั้นเรียน
-มอบหมายงานกลุ่ม
-จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ฝึก
ให้ ผ้ ูเรียนได้ เป็ นผู้ริเริ่ม เช่นการ
จัดโครงการ หรือการจัดสัมมนา

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินด้ วยการสังเกต
พฤติกรรมและการปฏิบตั ิตนต่อ
เพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์ผ้ ูสอน
และการอภิปรายในชั้นเรียนที่
แสดงถึงการคิดวิเคราะห์โดย
คํานึงถึงหลักคุณธรรม รวมถึง
การทํารายงาน ที่มีการอ้ างอิง
ผลงานที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคล
อื่น
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงต่อเวลาในการเข้ า
ชั้นเรียน การส่งรายงานตามเวลา
ที่กาํ หนด การแต่งกายและการ
ปฏิบัตติ นตามระเบียบแบบแผน
ที่กาํ หนดร่วมกันไว้ ต้งั แต่ต้น

-สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนว่า
ผู้เรียนสามารถเป็ นผู้พดู และผู้ฟัง
ที่ดี
-ประเมินจากความสําเร็จของงาน
ที่มอบหมายให้ ปฏิบัติ
-ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีภาวะ
ผู้นาํ และผู้ตามอยู่ในระดับดี
4.มีจิตสาธารณะ และตระหนักใน ให้ เข้ าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีความ
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ที่สร้ างเสริมคุณธรรม เช่น การ
ภาคภูมิใจที่ได้ ทาํ ประโยชน์ให้ แก่
ทําบุญ หรือกิจกรรมที่เสียสละ
สังคมอยู่ในระดับสูง
เพื่อส่วนรวม
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2.2 ด้านความรู ้
กลยุทธ์การสอน
ผลการเรียนรู ้
1.มีความรู้ ความเข้ าใจใน
-จัดหลักสูตรให้ มีรายวิชาบังคับ
หลักการ ทฤษฎีและเนื้อหาด้ าน และวิชาเลือกที่ครอบคลุม
วิทยาการการประเมิน
ความรู้ในด้ านวิทยาการการ
ประเมิน
-จัดการเรียนการสอนให้ มี
ลักษณะบูรณาการเพื่อให้ ผ้ ูเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้แต่ละ
รายวิชาได้
2.มีความรู้และสนใจที่จะพัฒนา -แนะนําวิธกี ารเรียนรู้และการ
ความรู้และความชํานาญทางการ สืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเอง และให้
ประเมิน
ฝึ กปฏิบัติในทุกรายวิชา
-มอบหมายงานให้ ฝึกเขียน
บทความทางวิชาการ

3.สามารถบูรณาการความรู้ไป
ใช้ ในการแก้ ปัญหาและ
สร้ างสรรค์สงั คม

4.มีความสามารถในการเป็ น
ผู้นาํ ทางวิชาการ ถ่ายทอด
ความรู้และเชื่อมโยงความรู้

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมินจากผลการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชา
-ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน
-ประเมินจากคุณภาพของงานที่
มอบหมายที่แสดงถึงการคิด
วิเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้
-ประเมินจากคุณภาพของงานที่
มอบหมายที่แสดงให้ เห็นว่า
ผู้เรียนมีการหาความรู้เพิ่มเติม
โดยอาศัยข้ อมูลจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือมาประกอบได้ อย่าง
เหมาะสม และมีจรรยาบรรณใน
การอ้ างอิง
-ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีความ
สนใจที่จะพัฒนาตนเอง
ประเมินจากพฤติกรรมการ
-จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาที่คาดว่านิสติ จะได้ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พบในการประกอบอาชีพ และ ในชั้นเรียนที่ผ้ ูเรียนแสดงให้ เห็น
ให้ นิสติ ได้ วิเคราะห์แลกเปลี่ยน ว่าสามารถนําทฤษฎีท่เี รียนมาไป
ความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนว ใช้ ในสถานการณ์จริงได้
ทางแก้ ไขอย่างสร้ างสรรค์
-จัดกิจกรรมการสอนโดยฝึ ก
ปฏิบัติการ เชื่อมโยงความรู้ทาง
ทฤษฎีส่กู ารปฏิบัติจริง
-ให้ นิสติ จัดสัมมนาในหัวข้ อที่ ประเมินความพึงพอใจจาก
กําลังเป็ นประเด็นน่าสนใจ
ผู้เข้ าร่วมสัมมนา
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2.3 ด้านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1.เป็ นผู้ใฝ่ รู้ และมีวิจารณญาณ -ให้ นิสติ ฝึ กค้ นคว้ าหาความรู้
ในการเลือกรับข้ อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมด้ วยตนเองในทุก
รายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมินจากคุณภาพงานที่
มอบหมายซึ่งแสดงถึงการ
ค้ นคว้ าความรู้จากแหล่งที่
น่าเชื่อถือ
-ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียนที่แสดงให้ เห็นว่านิสติ ได้
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ในตํารา
เรียน
2.สามารถคิดได้ อย่างมีเหตุผล -จัดกิจกรรมการสอนที่ใช้ การ -สังเกตการมีส่วนร่วมใน
และเป็ นระบบ
อภิปรายหรือการออกความ
กิจกรรมกลุ่มและการแสดง
คิดเห็น
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
-ยกตัวอย่างปัญหาหรือ
-ประเมินด้ วยข้ อสอบที่ใช้
กรณีศึกษาเพื่อให้ นิสติ ได้ ใช้
วัดผลการเรียนรู้ซ่ึงต้ องสร้ างขึ้น
ความคิดขั้นสูง
เพื่อให้ ผ้ ูสอบได้ ใช้ ทกั ษะการ
คิดอย่างเป็ นขั้นตอน
3.สามารถเชื่อมโยงความรู้และ -เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
-ประเมินจากการอภิปราย
และแหล่งเรียนรู้ท้งั ในและนอก แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
ทักษะด้ านการประเมินไปใช้
ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิผล สถานศึกษา
-พิจารณาจากการเลือกหัวข้ อ
-ทําปริญญานิพนธ์ในหัวข้ อที่ การเขียนโครงร่าง และปริญญา
เป็ นประโยชน์แก่ตนและสังคม นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
-ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามี
ทักษะด้ านการเชื่อมโยงความรู้
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
1.สามารถสื่อสารทางวิชาการ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื
ทั้งในฐานะผู้นาํ และสมาชิก
กลุ่ม

3.รับผิดชอบการทํางานของ
ตนเอง

กลยุทธ์การสอน
-ฝึ กทักษะการพูดด้ วยการจัด
กิจกรรมให้ มีการอภิปราย และ
รายงานหน้ าชั้นเรียน
-ฝึ กทักษะการเขียนด้ วยการ
มอบหมายงานให้ เขียนรายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมและการ
ปฏิบัตติ นของนิสติ ขณะรายงาน
หรืออภิปราย
-ประเมินคุณภาพงาน
มอบหมายที่แสดงถึงทักษะ
ด้ านการเขียนและการอ้ างอิงถึง
แหล่งที่มาของข้ อมูลได้ อย่าง
ชัดเจนและถูกต้ องตามหลัก
วิชาการ
-ประเมินจากคุณภาพงาน
-จัดกิจกรรมกลุ่มในทุก
มอบหมายที่แสดงถึงความ
รายวิชาเพื่อฝึ กให้ นิสติ รู้จัก
ปรับตัวในการทํางานร่วมกับ ร่วมมือในการวางแผนและ
ผู้อ่นื รับฟังความคิดเห็นของ แก้ ปัญหา
-สังเกตพฤติกรรมการ
เพื่อนร่วมกลุ่ม และสามารถ
แสดงออกของนิสติ ว่าสามารถ
แสดงจุดยืนของตนเอง
เป็ นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
-มอบหมายงานที่ต้องมีการ
ประสานกับผู้อ่นื
สามารถยอมรับเหตุผลของผู้ท่ี
มีความคิดเห็นแตกต่างไปจาก
ตน
-ผู้เรียนประเมินตนเองด้ วย
แบบวัดความสามารถในการ
ทํางานเป็ นทีม
มอบหมายงานทั้งกิจกรรมกลุ่ม -ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
และเดี่ยว
เรียน การส่งรายงานตามเวลาที่
กําหนด
-ผู้เรียนประเมินตนเองด้ วย
แบบวัดคุณลักษณะด้ านความ
รับผิดชอบ
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
1.มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติเพื่อใช้ ศกึ ษาค้ นคว้ า และ
แก้ ไขปัญหาในด้ านต่าง ๆ
2.มีทกั ษะการใช้ ภาษาและ
สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.สามารถแสวงหาความรู้โดย
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
-มีรายวิชาที่ฝึกทักษะทางสถิติ -การสอบผ่านรายวิชาดังกล่าว
ในหมวดวิชาพื้นฐาน
-ผลงานของผู้เรียนมีความ
ถูกต้ องทางวิชาการและมี
เทคนิคการเขียนที่น่าสนใจ
-การพูดหรืออภิปรายใช้
ถ้ อยคําที่สภุ าพและถูกต้ องตาม
หลักวิชาการ
-บทความหรืองานเขียนที่
เผยแพร่ทางสื่ออิเลคทรอนิกส์
มีผ้ ูอ่านหรือให้ ข้อเสนอแนะ
-ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ -ประเมินจากคุณภาพงาน
ความสําคัญของแหล่งข้ อมูล
มอบหมายที่แสดงถึงการสืบค้ น
ประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นสื่อ
ข้ อมูล การเลือกใช้ ข้อมูล และ
เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์
การรู้จักแหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม
ฯลฯ
และเชื่อถือได้
-แนะนําวิธสี บื ค้ น และการ
-ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามี
สืบค้ นข้ อมูลจากฐานข้ อมูลที่ ความสามารถด้ านการใช้
เทคโนโลยี
เกี่ยวข้ องการสาขาวิทยาการ
การประเมิน
-มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝึ ก
ทักษะในการสืบค้ นและอ้ างอิง
ข้ อมูล รวมถึงการฝึ กใช้
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

-ฝึ กให้ ผ้ ูเรียนเขียนบทความ
ทางวิชาการ
-ฝึ กให้ ผ้ ูเรียนรายงานหน้ าชั้น
เรียน
-ฝึ กให้ ผ้ ูเรียนได้ ใช้ เทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสาร เช่น การนํา
บทความทางวิชาการเผยแพร่
ทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ เป็ นต้ น
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3.แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้ เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ใดบ้ าง ซึ่งผลการเรียนรู้ตาม
ตารางมีความหมายดังนี้
1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
2.มีวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบตนเอง เคารพกฏระเบียบขององค์กร
และสังคม
3.มีภาวะผู้นาํ และผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื สามารถทํางาน
เป็ นทีมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
1.มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหาด้ านวิทยาการ
ความรู ้
การประเมิน
2.มีความรู้และสนใจที่จะพัฒนาความรู้และความชํานาญทางการ
ประเมิน
3.สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาและสร้ างสรรค์สงั คม
4.มีความสามารถในการเป็ นผู้นาํ ทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และ
เชื่อมโยงความรู้
1.เป็ นผู้ใฝ่ รู้ และมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้ อมูลข่าวสาร
ทักษะทางปั ญญา
2.สามารถคิดได้ อย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
3.สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะด้ านการประเมินไปใช้ ประโยชน์
ได้ อย่างมีประสิทธิผล
1.สามารถสื่อสารทางวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ 2.สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาํ และสมาชิกกลุ่ม
3.รับผิดชอบการทํางานของตนเอง
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง 1.มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ ศึกษาค้ นคว้ า และแก้ ไข
ตัวเลข การสือ่ สารและ ปัญหาในด้ านต่าง ๆ
2.มีทกั ษะการใช้ ภาษาและสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยี
3.สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
คุณธรรมจริยธรรม
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 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรมจริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

รายวิชา
3

4

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

1

2

3



            

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3









             







            







              
              
              








 
 
 
 



วิชาพื้ นฐาน

วม511 กระบวนทัศน์การแสวงหา
ความรู้ความจริงของมนุษย์
วม512 การสร้ างเครื่องมือ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
วิชาเอกบังคับ

วม521 หลักการ ทฤษฎีและ
รูปแบบการประเมิน
วม522 ระเบียบวิธกี ารประเมิน
วม523 ปฏิบัติการการประเมิน
วม533 สัมมนาการประเมิน



วิชาเอกเลือก

วม531 การประเมินโครงการ
วม532 การประเมินเชิงคุณภาพ
วม534 การประเมินความเป็ นไปได้
วม535 การประเมินผลผลิต
วม536 การประเมินเพื่อการบริหาร
จัดการ
วม537 การประเมินบุคลากร
วม538 การประเมินคุณภาพใน
องค์กรและเครือข่าย
วม539 การประเมินการเรียนรู้
วม540 การประเมินหลักสูตร
วม541 การประเมินนโยบายและ
แผน
วม542 การจัดการสารสนเทศใน
การประเมิน
วม543 การประกันคุณภาพ
การศึกษา
วม544 ระเบียบวิธกี ารตรวจสอบ
คุณภาพ


  
  
  

   
   
   
   












            









            









            







            
             












            









            







             







            







              









    
    
    
    














ปริญญานิพนธ์

วม699 ปริญญานิพนธ์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
ระดับขั้น
4.0
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้ อกําหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้ ผล
การประเมินเป็ น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กําหนดระบบการวัดผลและประเมินผลในระดับรายวิชา (ใช้ คะแนนสอบและคะแนนการ
ทํารายงาน) และทบทวนระบบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังสําเร็จการศึกษา โดยการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บัณฑิตและบัณฑิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้ อที่ 48
สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2
นิสติ ที่จะสําเร็จการศึกษาได้ สาํ หรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ต้ องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
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มหาวิทยาลัยกําหนด
2. สอบได้ จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่าํ กว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ข้นั สุดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ท่บี ัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง
6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็ นเรื่อง
เต็ม (Full Paper)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กําหนดให้ คณาจารย์ใหม่เข้ าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 มีแผนการส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการ โดยพยายามผลักดันให้
ปฏิบัติงานตาม TOR เพื่อให้ ผลิตงานวิจยั และผลงานทางวิชาการ
1.3 จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารย์ใหม่ โดยให้ จัดสอนร่วมกันในบางรายวิชา
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให้ อาจารย์เข้ าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้ านทักษะการจัดการ
สอน การใช้ ส่อื เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
นอกสถาบัน
2.1.2 จัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใน
สถาบันการศึกษาอื่นที่เปิ ดสอนหลักสูตรด้ านการวัดและประเมินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้ อเกี่ยวกับการวัดและประเมิน รวมถึงการ
ให้ บริการความรู้ส่ชู ุมชน เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ เป็ นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพด้ านการวัดผลและ
ประเมิน
2.2.2 จัดให้ มีทุนสําหรับทําวิจัยสําหรับอาจารย์ในหน่วยงาน
2.2.3 การให้ ทุนสนับสนุนให้ อาจารย์ในหน่วยงานได้ ไปนําเสนอผลงานวิจัยเวที
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2.2.4 จัดให้ มีวารสารของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ
-
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกํากับทิศทางการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายและมาตรฐานของหลักสูตร
1.2 จัดให้ มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ให้ หลักสูตรมีความทันสมัย โดยพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กระบวนการเรียนการสอนให้ สอดคล้ องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในเวลา
นั้น โดยใช้ ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางการประเมิน และบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา
1.3 อาจารย์ประจําหลักสูตรรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของหลักสูตร
1.4 จัดให้ มีผ้ ูประสานงานสาขาวิชาทําหน้ าที่ประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อจัดทํา
มคอ.3 – มคอ.7 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานและให้ ความช่วยเหลือในการจัดการ
เรียนการสอน และติดตามประเมินผลในรายวิชาที่สอน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนิสติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ใช้ ทรัพยากรการเรียนรู้ท่มี ีอยู่เดิมที่มีอยู่ในสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาให้ ค้ ุมค่า
เช่น ห้ องเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้ องพักอาจารย์ เป็ นต้ น นอกจากนั้นก็
ใช้ ทรัพยากรการเรียนรู้จากแหล่งอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ ว เช่น หนังสือ ตํารา วารสาร และสื่อเทคโนโลยี
จากสํานักหอสมุดกลาง จากสํานักสื่อและเทคโนโลยี และจากสํานักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
2.3.1 อาจารย์ผ้ ูสอนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตําราไปยังสํานักหอสมุดกลาง เพื่อ
ทําการจัดซื้อได้
2.3.2 จัดระบบการใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็ นวัสดุครุภัณฑ์หรือห้ องเรียนให้
หมุนเวียนและเพียงพอต่อการใช้ งาน
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ อยู่จากอาจารย์ผ้ ูสอน ผู้เรียน และบุคลากรที่
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เกี่ยวข้ อง นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามการใช้ ทรัพยากรเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคั ด เลื อ กอาจารย์ ใ หม่ ใ ห้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดย
กําหนดให้ อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชาในหลักสูตร ถ้ าหากมีปัญหา
ด้ านอัตราการบรรจุกเ็ ตรียมการจ้ างอาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผ้ ูสอนในทุกรายวิชามีส่วนร่ วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการ
ประเมินผล (มคอ.3, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) นอกจากนี้อาจารย์ผ้ ูสอนยังต้ องเก็บรวบรวม
ข้ อมูลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนประชุม
ปรึกษากับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรให้ บรรลุตามเป้ าหมายของ
การเรี ยนการสอนในหลั กสูตร อีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้ อาจารย์ผ้ ู สอนมีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็นผ่านแบบสํารวจต่าง ๆ
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
ในกรณีท่สี าํ นักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามีอาจารย์ประจําไม่เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่สอดคล้ องกับรายวิชานั้น ๆ
ในหลักสูตร ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ให้ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อทําหน้ าที่ประสานการดําเนินงานของหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าระดับปริญญาตรี และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
มีการพัฒนาบุคลากรให้ เพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ
โดยการเข้ ารับการอบรมสัมมนาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจากหน่ วยงานภายนอกถ้ า
เกี่ยวข้ องกับภาระงานที่ทาํ อยู่
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ิต
มีระบบอาจารย์ท่ีปรึ กษาทางวิชาการ เพื่อทําหน้ าที่ให้ คาํ แนะนําและคําปรึกษาแก่นิสิตที่มี
ปัญหาทางการเรียน โดยอาจารย์ท่ปี รึกษาจะต้ องกําหนดชั่วโมงว่างเพื่อให้ นิสติ เข้ าปรึกษาได้
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5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีท่ีนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลในรายวิชาใด สามารถยื่นคําร้ องเพื่ อขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ผ้ ู สอนในแต่ ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ั ฑิต
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
มี ก ารสํา รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ม หาบั ณ ฑิต เพื่ อ นํา ข้ อ มู ล ไปใช้ ป รั บ ปรุง หลั ก สูต รให้
สอดคล้ องกับตลาดแรงงาน และสังคม
นอกจากนี้เมื่อใช้ หลักสูตรไปได้ ระยะหนึ่ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเชิญตัวแทนผู้ใช้
มหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการการประเมินเข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ได้ ข้อมูลไปใช้ ประเมินความต้ องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จากคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 แสดงดังตาราง
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้ อยก่อน
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่กี าํ หนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อย
ร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่ี
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินคือ มีการดําเนินงานตามข้ อ 1-5 และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี และผลการดําเนินการที่บรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะ
ได้ รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้ มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ผู้เรียนประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผ้ ูสอน โดยให้ ผ้ ูเรียนประเมินตามแบบ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.1.2 อาจารย์ผ้ ูสอนสามารถประเมินกลยุทธ์การสอนของตนเองจากการสังเกตพฤติกรรม
การเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้งในและนอกชั้นเรียน รวมทั้งผลงานของนิสติ ที่ได้ รับ
มอบมายในแต่ละรายวิชา และประเมินประสิทธิภาพการสอนได้ จากผลการเรียนของนิสติ ในรายวิชา
นั้น
1.1.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดประชุมอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอ
คําแนะนําจากอาจารย์ท่มี ีประสบการณ์
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ผู้เรียนประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผ้ ูสอน โดยให้ ผ้ ูเรียนประเมินตามแบบ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรายงานผลการ
ประเมินให้ แก่อาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อใช้ ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.2 อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินตนเองจากแบบประเมินกลยุทธ์การเรียนการสอนที่จดั ทําขึ้นโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินจาก 1.2.1 และ 1.2.2 เพื่อใช้
ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ข้ อมูลย้ อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม และการบรรลุผลการเรียนที่
คาดหวัง ได้ มาจากบุคคล 3 กลุ่มต่อไปนี้
2.1 นิสติ ให้ ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในรายวิชาที่ลงทะเบียน
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ตรวจประเมินตามรอบที่กาํ หนด โดยสํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามีการเตรียมหลักฐานและข้ อมูลเพื่อพร้ อมรับการตรวจประเมิน
2.3 ผู้ใช้ บัณฑิต มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่
7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันอย่างน้ อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์
และผู้เกี่ยวข้ อง
4.2 จัดประชุมวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ ผลการประเมินเป็ น
ฐานการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Steakholders) มีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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ขอบังคัับมหาวิทยาลลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึ
ย กษาระะดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
2
----------------------------------โดยที่เป
เ นการสมคววรแกไขปรับปรุ
ป งขอบังคับมหาวิ
ม ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยกการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึ
ต กษาใหมีความเหมาะสมม และใหการรบริหารการศึกษาระดับบัณ
ณฑิตศึกษาเปปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพยิ
า ่งขึน้
อาศัยอํอานาจตามคความในมาตรรา 16 (2) แหงพระราชบั
ง
ญ ติมหาวิทยยาลัยศรีนครินทรวิ
ญญั
น โรฒ
พ.ศ. 2541 ประกอบกั
ป
บมติสภามหาวิทยาลั
ท ยศรีนครินิ ทรวิโรฒ ในการประชุ
ใ
ม ครั้งที่ 6/25554 เมื่อ
วันที่ 8 เดือนเมษายน
น
พ.ศศ.2554 จึงมีมติ
ม ใหออกขอบับงคับไว ดังตตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับน้นีเ้ รียกวา “ขอบับงคับมหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริรินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ต กษา พ.ศ. 2554 ”
ระดับบัณฑิตศึ
ขอ 2 ใหยกเลิก ขขอบังคับมหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ วาดวยการรศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาา พ.ศ. 2548
บรรดาาระเบียบ ขอบับงคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติ
อ อื่นใด ในนสวนทีก่ ําหนดไวแลวในขอบั
อ งคับนี้
หรือซึ่งขัดหรืรอแยงกับขอบังคับนี้ใหใช ขอบังคับนี้แทน
ท
ขอ 3 ในขอบังคับนี
บ ้
“มหาวิวิทยาลัย” หมมายความวา มหาวิ
ม ทยาลัยศรี
ย นครินทรวิวิโรฒ
“สภามมหาวิทยาลัย” หมายความมวา สภามหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ
“สภาวิวิชาการ” หมาายความวา สภาวิ
ส ชาการมมหาวิทยาลัยศรี
ศ นครินทรวิโโรฒ
“อธิการบดี
า ” หมายความวา อธิการบดี
ก
มหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริ
ค นิ ทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความววา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคครินทรวิโรฒ
“คณบบดีบัณฑิตวิทยาลั
ย ย” หมายยความวา คณ
ณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาทีห่ ลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาของคณะ
สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ ภายใน
คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา
หนาที่บริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี
หนาทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูค วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาที่เปด
สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
ขอ 4 เพื่อใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย
อาจกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
สวนการดําเนินการใดๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ และ
มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้
หรือในกรณีทมี่ ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสัง่
การ และใหถอื เปนที่สุด
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 30 สัปดาห
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้
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6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด
ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห
จํานวนชัว่ โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่ โมงการ
เรียนตามที่กาํ หนดไวตามขอ 8
การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน
ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได
ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค
ตองจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2
ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสติ จะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
สําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวน
หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสติ ไดรับ แตละรายวิชาจะมี
หนวยกิตกําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
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8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอ ยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การทําโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใด
ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผสู อนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบคาหนวย
กิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ ปริญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย
หลักเกณฑการเทียบความรูใ หเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 11 โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
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11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 36 หนวยกิต หลักสูตรนีม้ ี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งอาจมีได
2 แบบ คือ
แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอืน่ ประกอบ
ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต
11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ
แตตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชัน้ สูงโดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ
หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง
หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย
กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอ ยกวา 48
หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย
กิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธที่มีคณ
ุ ภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36
หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย
กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ขอ 12 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสติ เต็มเวลา
เปนดังนี้
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12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใช
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3
ปการศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากสําหรับนิสิตวุฒิเริ่มตน
ตางกัน ดังนี้
12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 6 ปการศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูก ําหนดระยะเวลา
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาใหกับนิสติ ไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชําระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25
สําหรับนิสิตทีศ่ ึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลักสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย
กิตในสัดสวนที่เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก
เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 13 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานิพนธ
อยางเดียว ใหหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัย
ในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอนได
13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
ขอ 14 การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบั ตั้งแตวันที่
ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามขอ 19.2
ขอ 15 จํานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปน
คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาทีเ่ ปดสอน ทัง้ นี้อาจารยประจําในแตละ
หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกําหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร
ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย
ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอื เปนอาจารยประจําหลักสูตรได
โดยอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 3 คน
และอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้ หมดจะตองมี
คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้
15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขา
วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.1.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเ ชี่ยวชาญ
เฉพาะที่แตงตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย
15.1.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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15.1.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
15.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ ัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.2.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทําวิจยั ที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผสู อน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1
และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม
ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจํา
ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทงั้ นี้
ตองไมเกิน 10 คน
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน
หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนิสติ ที่ทาํ ปริญญา
นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่ทาํ สารนิพนธ 3 คน ทัง้ นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงั ไมสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หมวด 3
การรับเขาเปนนิสิต
ขอ 17 คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองเปนผูสาํ เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมากตามทีห่ ลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานของรัฐที่มหี นาที่รับรองวุฒกิ ารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบัติ
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 19 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
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19.1 ผูที่ผา นการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่ มอาจมารายงานตัวเปนนิสติ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่กําหนด
เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ
อักษรในวันทีก่ ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํ หนด
19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ขอ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
20.1 กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิม่ -ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด
ลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ในภาคการศึกษาใดของแตละระบบการจัดการศึกษา ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้
20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน
กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ
สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอ นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ได
ขอ 21 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
นิสิตจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศึกษาในขอ
6 และประเภทการจัดการศึกษาในขอ 7 นอกจากนีน้ ิสติ อาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน
6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบียนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัตจิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ขอ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
22.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน
หนวยกิตสะสม
22.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่
ต่ําสุด แตจะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ ิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาค
การศึกษา
22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดของรายวิชานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติ
หนวยกิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บณ
ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ 23 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพ ื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน
ระดับ S
ขอ 24 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห
โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 25 การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามทีก่ ําหนดในหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง
ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ
ภายใน 4 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ในกรณีทนี่ ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 26 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
จึงจะมีสทิ ธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง
(Self Study)
ขอ 27 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

คาระดับขั้น
4.0
3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

27.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขัน้ ใหประเมินผลโดยใช
สัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่ อใจ (Satisfactory)
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบั หนวยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)
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27.3 การให E สามารถกระทําในกรณีตอ ไปนี้
27.3.1 นิสิตสอบตก
27.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26
27.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2
27.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา
เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝกงานที่
มิไดกําหนดเปนรายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีทนี่ ิสิตได U จะตอง
ปฎิบัติงานเพิม่ เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
27.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ
นิสิตยังปฏิบัตงิ านซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ นิสิตที่ไดรับการให
คะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการแกสญ
ั ลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาหนบั แตเปดภาค
การศึกษาถัดไป เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับขั้น E ไดทันที
27.6 การให W จะกระทําในกรณีตอ ไปนี้
27.6.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ ตามขอ 24
27.6.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34
27.6.3 นิสิตถูกสัง่ พักการเรียนในภาคเรียนนั้น
27.6.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I
เนื่องจากการปวยหรือเหตุอนั สุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
27.7 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสติ ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไม
นับหนวยกิตตามขอ 22
27.8 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกี ารสอนหรือการทํางานตอเนื่องกัน เกินกวา 1 ภาค
การศึกษา
27.9 ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ขอ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมิน
เปน ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา
เกี่ยวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ
ใหผลการประเมินเปน ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 30 การเรียนซ้าํ หรือเรียนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้าํ รายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวาคาระดับขั้น B
หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันได ทั้งนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสิตที่คา คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดต่ํา
กวาคาระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันแทนกันได
ขอ 31 การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา
ที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคา ระดับขั้นตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิ ิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเรียน
แทนในรายวิชาใดใหนาํ จํานวนหนวยกิต และคาระดับขั้นที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย
ดวย
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31.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํ หนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น D ขึ้นไปเทานัน้
31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น
31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่
เรียนทัง้ หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสติ ได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานัน้ มาคํานวณคาระดับขั้น
เฉลี่ยรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ขอ 32 การทุจริตใด ๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ
อยางใดอยางหนึง่ ดังนี้
32.1.1 ตกในรายวิชานั้น
32.1.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ
ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา
32.1.3 พนจากสภาพนิสิต
32.2 นิสิตที่ทาํ การลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
เสนอใหมกี ารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง
การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ขอ 33 สถานภาพนิสิต มีดงั นี้
33.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็ม
เวลา
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33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
33.2.1 นิสิต ไดแก ผูท ี่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ของมหาวิทยาลัย และ
เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ไดแก ผูท ี่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเวนหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไมใหมีนิสติ ทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการ
ทําปริญญานิพนธได
33.2.4 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่
ตนสังกัด
33.2.5 ผูเขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน
นิสิต
ขอ 34 การลาพักการเรียน
34.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีม่ ีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตอไปนี้
34.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ ใดที่มหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน
34.1.2 ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
34.1.3 มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต
มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่ คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค
การศึกษานัน้ โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพ ิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
34.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่จะตอง
ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 34.2
34.4 ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
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ขอ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหยนื่ คํารองตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด
ขอ 36 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
36.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35
36.3 ถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
36.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข่ ึ้นทะเบียนเปนนิสิตตาม ขอ 20.3
36.3.2 เมื่อพนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต
ตามขอ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่
36.3.4 คาคะแนนเฉลีย่ ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่ํากวา 2.50
36.3.5 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา
คะแนนเฉลีย่ สะสมไดคา ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาทีก่ ําหนด ดังนี้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเคาโครงปริญญานิพนธถงึ วันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร ไมเปนไปตามกําหนด ดังนี้
36.3.6.1 สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดือน
36.3.6.2 ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยาง
นอย 6 เดือน
36.3.6.3 ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9 เดือน
36.3.6.4 ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา
อยางนอย 12 เดือน
36.3.7 สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง แลวยังไมผาน
36.3.8 เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก
ต่ํากวา 3.00
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36.3.9 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ
ประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ระดับขั้นไมผาน (Fail)
36.3.10 ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
36.3.12 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
36.4 ถึงแกกรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติ และการโอนหนวยกิต
ขอ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
37.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนสิ ิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ ิสิตจะตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง
37.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภททีเ่ ปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา
37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ ไมต่ํา
กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
ขอ 38 การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี้
38.1 การโอนหนวยกิต นิสติ อาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอน
มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ ซ้ําอีก ทัง้ นี้รายวิชา
ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา
ศึกษา
การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี
และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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38.2 การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนหนวยกิต
รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนิสิตที่มีความรู ความสามารถ ที่
สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้ นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 39 การเทียบโอนความรูและประสบการณ
มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุม รายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ทัง้ นี้หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทําไดโดยการคัดเลือกจาก
วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ
นับตั้งแตวนั ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกที่เขามาศึกษา
สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38
ขอ 41 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐี านะ
เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนีก้ ารนับ
ระยะเวลาที่ศกึ ษาในหลักสูตร ใหเริ่มนับตัง้ แตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
41.2 นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะตองยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามขอ 38
41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12
ขอ 42 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง
ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
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หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธและสารนิพนธ
ขอ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติของ
ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ
อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
43.2 นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
43.2.1 นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
43.2.2 นิสิตที่กาํ ลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา
ชาติของตนซึง่ มีรายวิชาเกีย่ วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน
ผานรายวิชานัน้ ในคาระดับขัน้ ไมต่ํากวา B
43.2.3 ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลัก
ในการสื่อสาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับขั้น P ตามขอ 28
ขอ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานิสิตมี
ความรูพนื้ ฐานและมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ
44.3 ผูมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได
44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ
ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตา่ํ กวา 3.00 เมื่อนิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติตั้งแต
ภาคการศึกษานัน้ เปนตนไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นิสิตมีสทิ ธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3
ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้
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ขอ 45 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
45.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ
ประมวลความรู
45.2 ผูมีสทิ ธิส์ อบประมวลความรู คือ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู
ได
45.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสทิ ธิ์สอบประมวลความรูตั้งแตภาคการศึกษานัน้
เปนตนไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ ิสิตมีสิทธิส์ อบประมวลความรูเพียง
3 ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
ขอ 46 ปริญญานิพนธ
46.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา
ปริญญานิพนธ
46.2 นิสิตจะดําเนินการเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกินภาคเรียนที่ 5 สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไมเกิน
ภาคเรียนที่ 7 สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress
Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิไดดําเนินการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถูกระงับการ
ลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
46.3.1 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา
รวมไดอีก 1 คน โดยตองมีคณ
ุ สมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจํา
ในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน
บุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันทีม่ ีความรู ความเชีย่ วชาญหรือ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่
ปรึกษารวมเพิม่ ไดอีก 1 คน โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2
ในกรณีทขี่ าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจ
เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีม่ คี วามรู ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจารยผูสอบ
ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
เสนอแตงตั้งผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการแตงตั้งดังกลาว
ผูไ ดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่ รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับใหเทียบเทาผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยทีม่ คี ุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม
เปนอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว มได
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไมนอยกวา
2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในคณะกรรมการที่แตงตัง้ จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่ าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํ หนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธดว ย
เลขานุการที่ตอ งเขารวมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได
โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเ สนอรายชื่อโดย
ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธตองเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสว นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เปน
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึง่ เคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญา
นิพนธของนิสติ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ
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หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่จะตองแตงตัง้ กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีทนี่ ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานิพนธ แตคณะกรรมการสอบ
ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่ งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ ใหคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมตั ิ
46.6 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําปริญญานิพนธซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในปริญญานิพนธ ใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับ
ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ
ขอ 47 สารนิพนธ
47.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนิพนธ
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่ คนตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3
47.3 องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และกรรมการสอบสาร
นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี้
47.3.1 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ ตองเปนอาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํ นวนไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไดรบั มอบหมายเปนประธาน 1
คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไมต่ํากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ เปน
กรรมการเพิม่ เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาโครงการสาร
นิพนธได
คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทํา
หนาทีเ่ ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนิพนธ 1
คน และผูท รงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่
จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม
ครบคณะ แตนิสิตมีความจําเปนอยางยิง่ ตองสอบ ใหนสิ ิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําสารนิพนธซงึ่ บัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับการสงสาร
นิพนธฉบับสมบูรณ
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรียนใดทีน่ ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยนื่ คํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
48.2.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา
ตามทีก่ ําหนดในขอ 12
48.2.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
48.2.3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00
48.2.4 สอบภาษาตางประเทศไดหรือไดรับยกเวนตามขอ 43.2
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรูได
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48.2.6 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.7 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
48.2.9 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.10 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรูได
48.2.13 เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก
เปลาสารนิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.14 สงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัติได
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48.2.16 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.17 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น
ในกรณีทไี่ มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
ขอ 49 การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดย่นื ความจํานงขอรับ
ปริญญา ที่มีคณ
ุ สมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ขอ 50 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
50.1 การบริหารหลักสูตร
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
50.3 การบริหารคณาจารย
50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
50.5 การสนับสนุนและการใหคาํ แนะนํานิสิตบัณฑิตศึกษา
50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ขอ 51 ใหทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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-28
8-

บทเฉพาะกกาล
ขอ 522 การดําเนินการใดที
ก
่เกิดขึนก
น้ อนวันทีเ่ ขียนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับั และยังดําเนิ
เ นการไม
แลวเสร็จในขขณะที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินินการหรือปฏิฏิบัติการตอไปปตามขอบังคับที่ใช
บังคับอยูกอนวั
น นที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับจนกวาจะดํ
จ าเนินการแลวเสร็จ

ประกาาศ ณ วันที่ 22
2 เมษายน พ.ศ.
พ 2554

(ศาสตราจาารย ดร.เกษมม สุวรรณกุล)
นายกสภามหหาวิทยาลัยศศรีนครินทรวิโรฒ
ร
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ภาคผนวก ข สําเนาคําสังแต่
่ งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน พ.ศ. 2555

76

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน พ.ศ. 2555

77

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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สรุปการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
สํา นั ก ทดสอบทางการศึ ก ษาและจิ ต วิ ท ยาได้ เ ปิ ดสอนหลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการประเมินตั้งแต่ ปีการศึกษา 2547 จนถึงปั จจุ บันได้ มีผ้ ูสาํ เร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้แล้ วจํานวนหนึ่ง ประกอบกับเป็ นช่ วงครบรอบวงรอบการพัฒนาหลักสูตร สํานักทดสอบ
ทางการศึ กษาและจิตวิทยาจึ งได้ ดํา เนิ นการปรั บปรุงหลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการการประเมินให้ สามารถจัดการศึกษาได้ อย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน
การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้
1.จั ด ประชุ ม คณะกรรมการปรั บ ปรุง หลั ก สูต รเพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็น เกี่ย วกับ ความ
เหมาะสมของโครงสร้ างหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรมีความเห็นว่า โครงสร้ างหลักสูตรมีความเหมาะสมดีแล้ ว แต่คาํ อธิบายรายวิชาบาง
รายวิชามีเนื้อหาใกล้ เคียงกัน ทําให้ มีการจัดการเรียนการสอนซํา้ ซ้ อนกัน
2.อาจารย์ผ้ ูสอนใช้ เทคนิคการสัมภาษณ์นิสติ ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในปั จจุบันถึงรายวิชาที่ได้ เรียน
ไปแล้ ว พบว่ านิสิตให้ ความเห็นตรงกันว่ า มีการซํ้าซ้ อนกันในเนื้ อหาของรายวิชาบางรายวิชา เช่ น
รายวิ ชา วม522 ระเบี ยบวิ ธีการประเมิน มี เนื้ อหาใกล้ เคียงกับรายวิชา วม512 พื้ นฐานของการ
ประเมิน เป็ นต้ น
3.หลังจากนั้นได้ จัดการสัมมนาร่วมกับบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2552 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิต ผลจากการสัมมนา บัณฑิตแจ้ งว่ ามีบาง
รายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาซํา้ ซ้ อนกัน นิสติ ไม่ค่อยมีโอกาสได้ ฝึกการประเมินจริง แต่ละวิชามีอาจารย์สอน
หลายคนทําให้ เนื้อหาวิชาที่เรียนไม่ค่อยต่อเนื่อง และต้ องการให้ เปิ ดรายวิชาเลือกให้ หลากหลายมาก
ขึ้น
4.คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ ดาํ เนินการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรในขั้นต้ น และนํา
หลักสูตรไปขอรับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ความคิดเห็น พอสรุปได้ ว่า รายวิชาต่าง ๆ ครอบคลุมการประเมินดีแล้ ว แต่ควร
เพิ่มคําอธิบายรายวิชาในส่วนที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาต่าง ๆ ให้ มากกว่ านี้ ควรจัดกลุ่ม
รายวิชาแยกระหว่างการประเมินที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา กับการประเมินที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
ควรกําหนดกลุ่มเป้ าหมายให้ ชัดเจนและทําประชาสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อเพิ่มจํานวน
นิสติ
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คณะกรรมการปรั บปรุงหลักสูตรฯ ได้ รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่ าง ๆ
วิเคราะห์และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
โดยคํานึงถึงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้
1.ยุบรวมรายวิชาที่มีความซํา้ ซ้ อน เช่ น ยุบรวมเนื้อหาวิชาบางส่วนจากรายวิชา วม 512
พื้นฐานการประเมิน เข้ ากับรายวิชา วม 522 ระเบียบวิธกี ารประเมิน
2.เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให้ มีเนื้อหาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมแทรกอยู่ตามคําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ การปรั บแก้ หลั กสูตรนั้น คณะกรรมการปรั บปรุงหลั กสูตรฯ ได้ ต้ังเป้ าหมายของการ
ปรับแก้ ไขเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ความเข้ าใจในศาสตร์
ของการประเมิ น สามารถทํา การประเมิ น และใช้ ผ ลการประเมิน เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมต่อไป
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจํ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
5204
chanwitt@swu.ac.th
วัดผลการศึกษา สถิติ วิธวี ทิ ยาการวิจัย การวิจัยเชิงประเมิน

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

กศ.ด. (การทดสอบและ
วัดผลการศึกษา)
กศ.ม. (การวัดผล
การศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

สถานทีศ่ ึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2537
2521
2517

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนําเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
4. หนังสือ ตํารา
1. วิธกี ารสถิตสิ าํ หรับการวิจยั
2. วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ประเภทการวิจัย
4. การวัดความถนัด
5. เอกสาร มสธ ระดับปริญญาโท ชุด พัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมินผลการศึกษา
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5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. การประเมินผลโครงการสร้ างงานในชนบท ปี พ.ศ. 2527 2528 (ผู้ร่วมวิจัย)
3. การประเมินผลโครงการอีสานเขียว (ผู้ร่วมวิจัย)
4. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ แบบฝึ กที่สร้ างตามทฤษฎี
สมรรถภาพทางสมองของเทอร์สโตน (2540)
5. รูปแบบการบริหารจัดการที่ดใี นมุมมองของประชาคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้
ร่วมวิจัย 2540)
6. รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย (ผู้ร่วมวิจัย 2544)
7. การประเมินการพัฒนาคุณภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
ชนบท (ICT) (ผู้ร่วมวิจัย 2549)
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
บัณฑิตศึกษา วิธกี ารวิจัยทางการศึกษา
สัมมนาการวิจยั และสถิติทางการวัดผลการศึกษา
กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้
การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย
การสัมมนาการวิจัยนันทนาการ
การสร้ างเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
รายวิชา
วม521 หลักการ ทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน
1
วม512 การสร้ างเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
2
วม536 การประเมินเพื่อการบริหารจัดการ
3
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจํ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

นางสาวสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
รองศาสตราจารย์
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
5352
suthiwan@swu.ac.th
วัดผลการศึกษา สถิติ วิธวี ทิ ยาการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา
การวิจัยเชิงประเมิน คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

สถานทีศ่ ึกษา

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
กศ.ด. (การทดสอบและ
วัดผลการศึกษา)
กศ.ม. (การวัดผล
การศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2546
2529

2523

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ และสมกิจ กิจพูนวงศ์. (2546, มกราคม - เมษายน).
"การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมาณค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดตามข้ อตกลงแบบ
คะแนนจริงสัมพันธ์," วารสารการวัดผลการศึกษา. 24(72) : 29-44.
2. สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ (2548). " การตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การวัดอย่างมีเงื่อนไขของแบบทดสอบที่มีสดั ส่วนของรูปแบบคําถามต่างกัน,” วารสารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม การวัดผลการศึกษา. 2(72) : 29-44.
3. มณีรัตน์ บัวบาน, สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ และ สมทรง สิทธิ. (2548, มีนาคม).
"ผลของการจัดเรียงข้ อสอบที่มีต่อคุณภาพของข้ อสอบแบบเลือกตอบวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อวิเคราะห์
โดยใช้ ทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิมและทฤษฎีการตอบข้ อสอบ," ใน Proceedings 4th การ
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ประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th National Symposium on
Graduate Research). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้ า 223 - 227.
4. ปรีชา การสอาด, สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ และมณเฑียร พัวไพบูลย์. (2548,
มกราคม). "การวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม," เอกสารการประชุมทางวิชาการ การเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 7 ประจําปี การศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
5. เบญจวรรณ หอมหวล, สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ และมณเฑียร พัวไพบูลย์ (2548)
"การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียน สังกัดกองการศึกษา
สงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ," วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21(2):
6. Suthiwan Pirasaksopon, Surachai Meechan and Somkit Kitpoonwong. (2011).
A Quality Study of the Srinakharinwirot University Entrance Test (SWU-SAT) using Item
Response Theory and Classical Test Theory Approach. International Journal of
Multidisclipinary Thought, CD-ROM , 1(06); 265 – 274
2. การนําเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
- การวัดผล และทักษะกระบวนการ
- โปรแกรม : CACIO - 3600 fx
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ Kruskal Wallis.
- การใช้ เครื่องคิดเลขในการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Point
Biserial and Biserial Correltaion
- มาตราการวัด (Measurement Scales)
- Symmetric and Asymmetric Measures of Association
- การวิจัยในช้ นเรียน
- ความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน
- สหสัมพันธ์ภายในชั้น ฯลฯ
4. หนังสือ ตํารา
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัดผลการศึกษา
- เอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
- หนังสือ “สถิตินอนพาราเมตริก”
- หนังสือ “วิธกี ารทางสถิตสิ าํ หรับการวิจยั ”
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5.งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
- การคิดอภิมานและความรู้สกึ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนิสติ ปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2543)
- การสร้ างและพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (2539 - 2543)
- ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั ความสามารถทางกลไกของนิสติ (2546.)
(ผู้ร่วมวิจัย)
- บทบาทอาจารย์ท่ปี รึกษาบทนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547)
- การประเมินความสําเร็จในการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2548)
- การประเมินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสติ : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย แหล่งทุน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น (ผู้ร่วมวิจัย) (2550) ทุนวิจัยภายนอก
- การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบ SWU-SAT ที่ใช้ ในการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิเคราะห์โดยใช้ ทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิมและทฤษฎีการ
ตอบข้ อสอบ (หัวหน้ าโครงการ) ได้ รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ สํานักทดสอบ ฯ ประจําปี
งบประมาณ 2551)
- การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้ านคิดวิเคราะห์สาํ หรับนักเรียนที่จะจบการศึกษา
ภาคบังคับ (ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552-2553)
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
บัณฑิตศึกษา 504721 วิจัยการศึกษา
504727 สถิติเพื่อการวิจัย
504707 การวัดความถนัด
909704 การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงสาเหตุ
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
รายวิชา
วม522 ระเบียบวิธกี ารประเมิน
1
วม531 การประเมินโครงการ
2
วม537 การประเมินบุคลากร
3
วม543 การประกันคุณภาพการศึกษา
4
วม533 สัมมนาการประเมิน
5
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจํ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นายสุรชัย มีชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
403
surachaim@swu.ac.th
วัดผลการศึกษา สถิติ วิธวี ทิ ยาการวิจัย การวิจัยเชิงประเมิน การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั

สถานทีศ่ ึกษา

กศ.ด. (การทดสอบและ
วัดผลการศึกษา)
กศ.ม.
(การวัดผลการศึกษา)
กศ.บ.
(การวัดผลการศึกษา)

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2539
2533
2528

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุรชัย มีชาญ. (2545). "ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบถูกผิดหลายตัวเลือกที่ใช้ วิธตี รวจให้ คะแนน
ต่างกัน," วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 8(2), 133146.
สุวิมล เขี้ยวแก้ ว และคณะ. (2545). "รูปแบบการบริหารงานวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาสําหรับ
ห้ าจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ," วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์. 8(3), 259-272.
Suthiwan Pirasaksopon, Surachai Meechan and Somkit Kitpoonwong. (2011).
A Quality Study of the Srinakharinwirot University Entrance Test (SWU-SAT)
using Item Response Theory and Classical Test Theory Approach. International
Journal of Multidisclipinary Thought, CD-ROM , 1(06); 265 – 274

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน พ.ศ. 2555

90

2. การนําเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
สุรชัย มีชาญ. (2545). "การให้ คะแนนสําหรับความรู้บางส่วน โดยใช้ ข้อสอบถูกผิดหลายตัวเลือก
และข้ อสอบถูกผิดรายขั้นตอน," วารสารศึกษาศาสตร์. 14(1), 1-9.
สุรชัย มีชาญ. (2546). "คะแนน และแนวคิดพื้นฐานในการตัดเกรด," วารสารศึกษาศาสตร์.
15(2), 80-92.
สุรชัย มีชาญ. (2547). "ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างผู้ประเมิน," วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 10(1),
4. หนังสือ ตํารา
สุรชัย มีชาญ. (มปป.). "บทที่ 2 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล," เอกสารการ
สอนการวัดผลและประเมินผลการศึกษา. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. หน้ า 20-51.
สุรชัย มีชาญ. (2547). สมุดปฏิบตั ิการรายวิชา 276-201 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
เล่ม 1 : ความรูเ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับการวัดและประเมินผลการศึกษา.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 176 หน้ า.
สุรชัย มีชาญ. (2547). สมุดปฏิบตั ิการรายวิชา 276-201 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
เล่ม 2 : สถิติ พื้ นฐาน สําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 97 หน้ า
5.งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
1.การศึกษาความเชื่อมั่นและความตรงในการจําแนกนักเรียนตามความรอบรู้และไม่รอบรู้ ของ
แบบทดสอบ
อิงเกณฑ์ท่ใี ช้ วิธกี ารกําหนดคะแนนจุดตัดต่างกัน.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2541)
2.ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบถูกผิดหลายตัวเลือกที่ใช้ วิธตี รวจให้ คะแนนต่างกัน.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2544)
3.ประสิทธิผลของการใช้ สมุดปฏิบตั ิการ รายวิชา 276-201 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2547)
4.รูปแบบการบริหารงานวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาสําหรับห้ าจังหวัด ชายแดนภาคใต้ .
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2545-ผู้ร่วมวิจัย)
5.การประเมินผลการดําเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2546. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
(2546-ผู้ร่วมวิจัย)
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6.การประเมินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย. (2550-ผู้ร่วมวิจัย)
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
บัณฑิตศึกษา วม539 การประเมินการเรียนรู้
วม533 สัมมนาการประเมิน

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
รายวิชา
วม540 การประเมินหลักสูตร
1
วม544 ระเบียบวิธกี ารตรวจสอบคุณภาพ
2
วม535 การประเมินผลผลิต
3
วม533 สัมมนาการประเมิน
4
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจํ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นายราชันย์ บุญธิมา
อาจารย์
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
089-7664051
rachun@swu.ac.th
วัดผลการศึกษา สถิติ วิธวี ทิ ยาการวิจัย การวิจัยเชิงประเมิน การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั

สถานทีศ่ ึกษา

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
กศ.ม.
(การวัดผลการศึกษา)
กศ.บ.
(การวัดผลการศึกษา)

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2541
2536
2534

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนําเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
1.การประเมินผลวิชามนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม ประจําปี การศึกษา 2540
2.การวิเคราะห์พหุระดับของการวิเคราะห์ถดถอย
3.การศึกษาความเชื่อมั่นพหุคูณของการวัดความถนัดทางการเรียน
4.ค่าความเชื่อมั่นของผู้ให้ คะแนน
5.การวัดค่าขนาดอิทธิพลจากการทดสอบด้ วยค่าที
6.ความเชื่อมั่นของการตรวจให้ คะแนนข้ อสอบอัตนัย
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4. หนังสือ ตํารา
-การวิเคราะห์พหุระดับ
5.งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
1.นักวิจัยประจําโครงการ “การประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2538 –
2538) ด้ านครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา” ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี (2540)
2.นักวิจัยประจําโครงการ “การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา” ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2540)
3.การวิจัยเรื่อง “การประเมินผลวิชามนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม ประจําปี การศึกษา
2540” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542)
4.การวิจัยเรื่อง “เจตคติของบุคลากรที่มตี ่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2539)
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
บัณฑิตศึกษา วิธแี สวงหาข้ อเท็จจริงเชิงปริมาณและคุณภาพทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามประยุกต์
การวางแผนและการวิเคราะห์การทดลอง
การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา
หลักการและทฤษฎีทางการประเมิน
สถิติเพื่อการวิจัย
การใช้ สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระเบียบวิธวี ิจยั ขั้นสูง
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
รายวิชา
วม521 หลักการ ทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน
1
วม538 การประเมินคุณภาพในองค์กรและเครือข่าย
2
วม532 การประเมินเชิงคุณภาพ
3
วม533 สัมมนาการประเมิน
4
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจํ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นางสาวอุไร จักษ์ตรีมงคล
อาจารย์
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
404
urai@swu.ac.th
วัดผลการศึกษา สถิติ วิธวี ทิ ยาการวิจัย การวิจัยเชิงประเมิน การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

สถานทีศ่ ึกษา

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
กศ.ด. (การทดสอบและ
วัดผลการศึกษา)
ศษ.ม. (วิจัยและประเมิน
การศึกษา)
กศ.บ. (การประถมศึกษา)

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2545
2537
2534

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนําเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
4. หนังสือ ตํารา
5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
1. การสํารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร: ปัจจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต
3. การศึกษาสาเหตุการเพิ่ม/ลดวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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4. การจองวิชาเรียน ภาคเรียน2/2005 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
5. การใช้ บริการกรุงศรีอเี พย์เมนต์ในการลงทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภาคเรียน
ที่ 2/2004
6. ความพึงพอใจในการให้ บริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภาค
เรียนที่ 2/2004
7.การสํารวจข้ อมูลผู้สมัครเข้ าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญภาคเรียนที่ 1/2548
8.ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลปี การศึกษา 2547
9.ประเมินโครงการสัมมนาเจ้ าหน้ าที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
10.ทัศนคติในการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
11.ประเมินผลการฝึ กอบรมโครงการฝึ กซ้ อมแผนป้ องกันและระงับเหตุอคั คีภัย
12.การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการหน่วยงานในสังกัดรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
13.Student Feedback Report (Faculty of Arts)
14.การสํารวจแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมสําหรับวัยรุ่นไทยในจังหวัดชลบุรี และสุพรรณบุรี
(บ.ไทยยามาฮา มอเตอร์ เจ้ าของโครงการ)
15.พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซุปกึ่งสําเร็จรูป (บ.ทรีโอพลัส เจ้ าของ
โครงการ)
16.การตรวจสอบคุณภาพศูนย์บริการและโชว์รมู บ.โตโยต้ า มอเตอร์ แห่งประเทศไทย โดยลูกค้ า
นิรนาม
17.ตรวจสอบการบริการของเทสโก้ โลตัสเอ็กเพรส โดยลูกค้ านิรนาม
18.สํารวจพฤติกรรมผู้บริโภค (บ.เทสโก้ โลตัส)
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ศษ434 การประเมินการเรียนรู้
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา วม511 กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
รายวิชา
วม511 กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์
1
วม534 การประเมินความเป็ นไปได้
2
วม539 การประเมินการเรียนรู้
3
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน พ.ศ. 2555

97

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หมายเหตุ
หลักสูตร พ.ศ. 2547
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วม511 กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ วม511 กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ ปรับคําอธิบาย
ความจริงของมนุษย์
3(3-0) ความจริงของมนุษย์
3(3-0-6) รายวิชาตาม
ความคิดเห็นของ
EV511 Human Inquiry Paradigms
EV511 Human Inquiry Paradigms
ผู้เชี่ยวชาญ
ศึกษาที่มาของความรู้ความจริง
ศึกษาที่มาของความรู้ความจริง
กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ความ
กระบวน-ทัศน์การแสวงหาความรู้ความ
จริงที่ครอบคลุมประสบการณ์การเรียนรู้ จริงที่ครอบคลุมประสบการณ์การเรียนรู้
ของมนุษย์ โดยเน้ นในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษย์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อ
และมนุษยศาสตร์ โดยเน้ นกระบวนการ
นําไปสู่ความเข้ าใจแนวคิดทฤษฎีและการ คิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอนุมาน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล และ นําไปสู่ความเข้ าใจแนวคิดทฤษฎีและการ
การนําผลการประเมินไปใช้ ประโยชน์
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ
ตามฐานคติความเชื่อของแต่ละกระบวน การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล และ
ทัศน์
การนําผลการประเมินไปใช้ ประโยชน์อย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามฐานคติความ
เชื่อของแต่ละกระบวนทัศน์
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หลักสูตร พ.ศ. 2547
วม512 พื้นฐานของการประเมิน
3(3-0)
EV512 Foundations of Evaluation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
-

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
เพื่อลดความ
ซํา้ ซ้ อน

ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประเมินปัจจัยผลักดันทางสังคม สถาบันทาง
สังคม และอื่น ๆ เช่น อิทธิพลทางสังคมใน
ด้ านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
อิทธิพลทางจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาการ
เรียนรู้ ที่ส่งผลต่อความสําเร็จและความ
ล้ มเหลวของการประเมิน โดยเน้ นการ
ประยุกต์กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์และอนุมานแนวคิดและหลักการ
ของศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องกับการประเมินเพื่อ
เป็ นพื้นฐานสําคัญสําหรับทําความเข้ าใจ
วิพากษ์วิจารณ์ เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ทางการประเมิน
จรรยาบรรณและองค์กรวิชาชีพทางการ
ประเมิน

วม521 หลักการ ทฤษฎีและรูปแบบการ
ประเมิน
3(3-0)
EV521 Principles, Theories, and
Models in Evaluation

วม521 หลักการ ทฤษฎีและรูปแบบ
3(3-0-6)
การประเมิน
EV521 Principles, Theories, and
Models in Evaluation

ศึกษาแนวคิด หลักการและ
ความสําคัญการประเมิน วิวฒ
ั นาการของ
การประเมิน โครงสร้ างและการจัดกลุ่ม
ทฤษฎีการประเมิน
ทฤษฎีการประเมินที่สาํ คัญ
กระบวนการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน
รูปแบบการประเมินและการประยุกต์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบและได้ รับผลกระทบ
จากการประเมินในบริบทของสังคมไทย

ศึกษาแนวคิด หลักการและ
ความสําคัญการประเมิน วิวฒ
ั นาการของ
การประเมิน โครงสร้ างและการจัดกลุ่ม
ทฤษฎีการประเมิน ทฤษฎีการประเมินที่
สําคัญ กระบวนการพัฒนาทฤษฎีการ
ประเมิน รูปแบบการประเมิน วิเคราะห์
รายงานการประเมินเพื่อการประยุกต์ใช้
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
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ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
เพื่อลดความ
ซํา้ ซ้ อนของ
เนื้อหากับ
รายวิชา
วม522 ตาม
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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วม522 ระเบียบวิธกี ารประเมิน 3(3-0) วม522 ระเบียบวิธกี ารประเมิน
3(3-0-6)
EV522 Evaluation Methods
EV522 Evaluation Methods
ศึกษาแนวคิด หลักการ และบริบท
ศึกษาแนวคิด หลักการออกแบบ
การประเมิน การกําหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมิน การกําหนด
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์และมาตรฐานเทคนิคและ จุดมุ่งหมาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในการ
เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินวิธกี ารเก็บ ประเมิน ปัจจัยผลักดันทางสังคม
รวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณและข้ อมูลเชิง เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม จิตวิทยา
คุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สังคม และจิตวิทยาการเรียนรู้ท่สี ่งผลต่อ
และข้ อมูลเชิงคุณภาพการรายงานและการ ความสําเร็จ และความล้ มเหลวของการ
ประเมิน การออกแบบ การประเมิน การ
เผยแพร่ผลการประเมิน โครงการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์
ประเมินและการบริหารจัดการ
ข้ อมูล เชิงปริมาณและข้ อมูลเชิงคุณภาพ
การรายงานและการเผยแพร่ผลการ
ประเมิน โครงการประเมินและการบริหาร
จัดการ จรรยาบรรณในการประเมิน
วม531 การประเมินโครงการ 3(3-0) วม531 การประเมินโครงการ
EV531 Program Evaluation
3(3-0-6)
EV531 Program Evaluation
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการ
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการ
ประเมินโครงการประเภทและลักษณะ
ประเมินโครงการ ประเภทและลักษณะ
โครงการ รูปแบบและกระบวนการ
โครงการ รูปแบบและกระบวนการ
ประเมินโครงการ มาตรฐานการประเมิน ประเมินโครงการ มาตรฐานการประเมิน
โครงการ การวางแผนและการออกแบบ โครงการ การวางแผนและการออกแบบ
การประเมินโครงการ การรายงานและการ การประเมินโครงการ การรายงานและการ
ใช้ ผลการประเมินโครงการ
ใช้ ผลการประเมินโครงการอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม จัดทํากรณีศึกษาด้ าน
การประเมินโครงการ
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หมายเหตุ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา โดยยุบ
รวมเนื้อหาวิชา
บางส่วนจาก
รายวิชา
วม512 (เดิม)
เพื่อลดความ
ซํา้ ซ้ อนตาม
ความเห็นของ
บัณฑิต

ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชาตาม
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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หลักสูตร พ.ศ. 2547
วม533 สัมมนาการประเมิน 3(3-0)
EV533 Seminar in Evaluation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
วม533 สัมมนาการประเมิน 3(2-2-5) ปรับปรุง
คําอธิบาย
EV533 Seminar in Evaluation
รายวิชาตาม
ความคิดเห็นของ
ศึกษา ค้ นคว้ าและอภิปราย
ศึกษา ค้ นคว้ าทฤษฎี หลักการ
ประเด็นปัญหาที่สาํ คัญและน่าสนใจ
รูปแบบ กระบวนการ และความก้ าวหน้ า ผู้เชี่ยวชาญ
ใหม่ ๆ ในการประเมิน หัวข้ อที่นาํ มา
เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ รูปแบบและ
ผลงานการประเมินตลอดจนผลงานการ ศึกษาได้ จากการปรึกษาร่วมกันระหว่าง
ผู้สอน และผู้เรียน นําเสนอ และและ
วิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อภิปรายอย่างละเอียด เพื่อให้ เกิดแนวคิด
ที่จะนํามาใช้ ในการประเมินผลงานการ
ประเมิน โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณในการ
ประเมิน
วม545 การสร้ างเครื่องมือตรวจสอบและ วม512 การสร้ างเครื่องมือตรวจสอบและ ปรับคําอธิบาย
ประเมินคุณภาพ
3(3-0-6) ประเมินคุณภาพ
3(2-2-5) รายวิชาและ
เปลี่ยนรหัสวิชา
EV545 Quality Auditing and
EV512 Quality Auditing and
ให้ เป็ นวิชา
Assessment Instrument Development
Assessment Instrument Development
พื้นฐาน
เพื่อเพิ่ม
ศึกษาแนวคิด หลักการ และ
ศึกษาแนวคิด หลักการ
ความสามารถ
กระบวนการสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
กระบวนการสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ชนิดและ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ชนิดและ ในการสร้ างและ
เลือกใช้ เครื่องมือ
ประเภทของเครื่องมือตรวจสอบและ
ประเภทของเครื่องมือตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ วิธกี ารกําหนด
ประเมินคุณภาพ วิธกี ารกําหนดมาตรฐาน ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานและพัฒนาตัวบ่งชี้
เกณฑ์และตัวบ่งชี้
การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบและ การวางแผนการสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพ การวางแผนการสร้ าง
การตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลและ
และพัฒนาเครื่องมือ
แหล่งข้ อมูลอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม การ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ใช้ เครื่องมือในการรวบรวมข้ อมูล จัดทํา
การตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลและ
แหล่งข้ อมูล การใช้ เครื่องมือในการ
กรณีศึกษาด้ านการสร้ างเครื่องมือ
รวบรวมข้ อมูล
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
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วม539 การประเมินการเรียนรู้ 3(3-0) วม539 การประเมินการเรียนรู้
EV539 Learning Assessment
3(3-0-6)
EV539 Learning Assessment
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
ที่สาํ คัญ หลักการและแนวคิดความสําคัญ ที่สาํ คัญ หลักการ แนวคิด และ
ของการประเมินการเรียนรู้รปู แบบต่าง ๆ ความสําคัญของการประเมินการเรียนการ
เช่น การเรียน การสอน การฝึ กอบรม
สอน การฝึ กอบรม และการสอนงาน การ
และการสอนงาน การสร้ าง การพัฒนา
สร้ าง การพัฒนา และการเลือกใช้
การเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิคในการ เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ เทคนิคใน
ประเมินการเรียนรู้ให้ ตรงตามสภาพจริง การประเมินการเรียนรู้ให้ ตรงตามสภาพ
จริง วิเคราะห์รายงานการประเมินการ
การใช้ ผลการประเมินเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
เรียนรู้ และการใช้ ผลการประเมินเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม
วม540 การประเมินหลักสูตร 3(3-0) วม540 การประเมินหลักสูตร
EV540 Curriculum Evaluation
3(3-0-6)
EV540 Curriculum Evaluation
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร
ที่สาํ คัญ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ที่สาํ คัญ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หลักการและความสําคัญของประเมิน
หลักการและความสําคัญของการประเมิน
หลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร หลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร
กระบวนการประเมินหลักสูตร การ
กระบวนการประเมินหลักสูตร การ
วางแผนและออกแบบการประเมิน
วางแผนและออกแบบการประเมิน
หลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตร
การสอน หลักสูตรฝึ กอบรม ฯลฯ การ
ฝึ กอบรม การรายงานและการใช้ ผลการ
รายงานและการใช้ ผลการประเมิน
ประเมินหลักสูตร วิเคราะห์รายงาน
หลักสูตร
ประเมินหลักสูตรเพื่อการประยุกต์ใช้ อย่าง
มีคุณธรรมจริยธรรม
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หมายเหตุ
ปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา

ปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา
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