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สารบญั 

 

หมวดที ่ หนา้ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป  

1. ช่ือหลักสตูร 5 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 5 

3. วิชาเอก 5 

4. จาํนวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร 5 

5. รปูแบบของหลักสตูร 5 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูร 6 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาํเรจ็การศึกษา 6 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจาํตัวประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

   ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

7 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 7 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่จาํเป็นต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 7 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 8 

13. ความสมัพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 9 

  

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะหลกัสูตร  

1. ปรัชญา ความสาํคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 10 

2. แผนพัฒนาปรับปรงุ 11 

  

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรา้งหลกัสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 12 

2. การดาํเนินการของหลักสตูร 12 

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 14 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภ์าคสนาม 27 

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจัย 27 
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สารบญั (ต่อ) 

 

หมวดที ่ หนา้ 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 29 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 30 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา  35 

  

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) 37 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 37 

3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 37 

  

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์  

1. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่ 39 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 39 

  

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

1. การบริหารหลักสตูร 40 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 40 

3. การบริหารคณาจารย์ 41 

4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 41 

5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนาํนิสติ 41 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 42 

7. ตัวบ่งช้ีการดาํเนินงาน  42 

  

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของหลกัสูตร  

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน 44 

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 44 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 44 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 45 
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สารบญั (ต่อ) 

 

ภาคผนวก หนา้ 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

                      พ.ศ. 2554 

ภาคผนวก ข  สาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรงุ หลักสตูร                          

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร                                                            

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณหีลักสตูรปรับปรงุ) 

47 

 

76 

78 

81 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาํหลักสตูร 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรงุหลักสตูร 

84 

97 
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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 

 

 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/สํานกั  สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย : หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

          ภาษาองักฤษ : Master of Science Program in Evaluation Methodology 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย      ช่ือเตม็ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการการประเมิน) 

         ช่ือย่อ : วท.ม. (วิทยาการการประเมิน) 

ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็ : Master of Science (Evaluation Methodology) 

         ช่ือย่อ : M.S. (Evaluation Methodology) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

     ไม่มี 

 

4. จํานวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

     ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

   5.1 รูปแบบ  

             ก (2) หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

   5.2 ภาษาทีใ่ช ้

             ภาษาไทย 
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   5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยที่สาํเรจ็ระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง

จากสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

   5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

เป็นหลักสตูรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

    5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

 6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

 เป็นหลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 จากหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขา

วิทยาการการประเมิน พ.ศ. 2547 โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี

การศึกษา 2555 

 ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการประจาํบัณฑติวิทยาลัยในการประชุม 

คร้ังที่ 9/2554 เม่ือวันที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2554  

 ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 11/2554  

เม่ือวันที่ 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 3/2555 

เม่ือวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 

 7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2557 

 

 8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา 

 8.1 นักประเมินสาขาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.2 นักวิชาการด้านการประเมิน 

 8.3 ผู้สอนในสถานศึกษา  

 8.4 นักทรัพยากรบุคคล 
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 9. ช่ือ นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ลําดบัที่  

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.ชาญวทิย์  

เทยีมบุญประเสริฐ 

กศ.บ. (คณติศาสตร์), 2517 

 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),  

2521 

กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2537 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 รศ.ดร.สทุธวิรรณ  

พีรศักดิ์โสภณ 

กศ.บ. (คณติศาสตร์), 2523 

 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 

2529 

กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2546 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณโุลก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.สรุชัย  มีชาญ กศ.บ. (การวดัผลการศึกษา) 

2528 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 

2533 

กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2539 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 11.สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นตอ้งนาํมาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

    11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 คุณภาพของคน เป็นปัจจัยหลักสู่ความสาํเรจ็ของการพัฒนาประเทศ และการศึกษาก็

เป็นปัจจัยสาํคญัของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การจดัการศึกษาเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์และ

ทุนทางสงัคมที่เป็นกลไกสาํคัญที่สดุในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกจิสงัคม ประเทศต้องจัด

การศึกษาให้ทัว่ถงึ อย่างมีประสทิธภิาพและคุณภาพ ทาํให้ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้

ความสามารถ ทกัษะ และเป็นพลเมืองที่รับผดิชอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา

เศรษฐกจิสงัคมให้ประสบความสาํเรจ็ได้  

การที่เศรษฐกจิและสงัคมไทยในปัจจุบันยังมีปัญหามากน้ัน สะท้อนให้เหน็ว่าการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาชนไทยส่วนใหญ่ได้ไม่ดีพอ วงการศึกษาจึงได้นาํระบบการประกนั

คุณภาพมาใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้สงูขึ้น ไม่เพียงในระบบ

การศึกษาที่มีการประกนัคุณภาพ ในวงการธุรกจิอตุสาหกรรมกมี็การประกนัคุณภาพมาก่อน
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หน้าน้ี  

ปัญหาสาํคัญของการประกนัคุณภาพทั้งด้านการศึกษาหรือธุรกจิอตุสาหกรรมกค็ือการ

ได้มาของข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนาํไปใช้ในการตัดสนิค่า หรืออกีนัยหน่ึงกค็ือ การประเมินน่ันเอง 

ปัจจุบนับุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการประเมินยังมีอยู่น้อยและขาดแคลน ซ่ึงสวน

ทางกบัความต้องการที่เพ่ิมสงูขึ้นมากทั้งภาคธุรกจิเอกชน และหน่วยงานองค์กรของรัฐ 

 

    11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

            โลกในยุคปัจจุบนัมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงใน

ภมิูภาคหน่ึงของโลกส่งผลให้เหน็ในอกีภมิูภาคหน่ึงอย่างรวดเรว็เกนิจะคาดคดิได้ กระแสของ

การประกนัคุณภาพที่เกดิขึ้นทาํให้สงัคมตื่นตัวกบัสิ่งที่เรียกว่า “การประเมิน” ไม่ว่าจะเป็นภาค

ธุรกจิเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ทั้งในแวดวงการศึกษาหรืออตุสาหกรรมต่างกต้็องรับมือกบั

การประเมิน เพ่ือเป็นหลักฐานของการประกนัคุณภาพ รวมถงึการประเมินเพ่ือพัฒนาตนเอง 

(empowerment evaluation) ทั้งระดับตัวบุคคล องค์กร ชุมชน และสงัคม 

 กระบวนการประเมินจึงกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร ผู้ที่มีความรู้

ความสามารถด้านการประเมินจึงมีความสาํคัญและความจาํเป็น ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าในหน่วยงานต่าง 

ๆ ปัจจุบันมักจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประเมินทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเพ่ือ

ประกนัคุณภาพ หน่วยงานเพ่ือรักษามาตรฐาน เป็นต้น บุคลากรที่ปฏบิัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ 

เหล่าน้ันจาํเป็นต้องมีความรู้ในหลักวิชาการประเมิน เพ่ือรักษามาตรฐานขององค์กร รวมทั้ง

คุณธรรมและจริยธรรมที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” ของวิชาชีพ  

            ดังน้ันหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการการประเมินจึงเน้นการจัด

การศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้เกดิความรู้ความเช่ียวชาญด้านการประเมินเพ่ือให้สามารถนาํความรู้

ไปประยุกตใ์ช้ในหน่วยงานทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน รวมถงึการปลูกฝงัคุณธรรมในวิชาชีพ

การประเมินให้กบัผู้เรียนเพ่ือเป็นนักประเมินที่สมบูรณพ์ร้อมทั้งความรู้และจริยธรรม 

  

 12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบั

พนัธกิจของสถาบนั 

     12.1การพฒันาหลกัสูตร                                                            

              การพัฒนาหลักสตูรที่เน้นผลิตนักประเมินมีความเหมาะสมและจาํเป็นอย่างย่ิงใน

สงัคมปัจจุบนัที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพเป็นสาํคญั สาํนักทดสอบทางการศกึษา

และจิตวิทยามีช่ือเสยีงยาวนานด้านการประเมิน รวมทั้งคณาจารยต่์างกมี็ประสบการณด้์านการ

ประเมินที่หลากหลาย จึงเป็นการรับประกนัได้ว่านักประเมินที่เป็นผลผลิตจากหลักสตูรน้ีจะมีทั้ง

ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และประสบการณจ์ากการได้ปฏบิตัิจริง ซ่ึงสามารถนาํไป

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่มีความต้องการบุคลากรด้านการประเมินได้เป็นอย่างด ีดังน้ันการผลิต

บัณฑติตามหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิทยาการการประเมินจึงเป็นวิธกีารสาํคญัวิธี

หน่ึงที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการประเมินในปัจจุบันได้ 
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     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบนัอดุมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางด้าน

การศึกษามาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน จดัว่าเป็นผู้นาํทางการศึกษาอย่างแท้จริง แม้แต่ปรัชญา

ของมหาวิทยาลัยยังกาํหนดไว้ว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ดังน้ันจะเหน็ได้ว่า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงล้วนแล้วแต่

ตอบสนองความต้องการของสงัคมที่ต้องการบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาชีพด้านต่าง ๆ เข้าสู่

ตลาดแรงงานเพ่ือที่จะพัฒนาชาตบ้ิานเมืองไปสู่ความเจริญ 

 ในสถานการณข์าดแคลนบุคลากรด้านการประเมินอย่างทุกวันน้ี สถาบันการศกึษาที่

รับผดิชอบต่อสงัคมมาโดยตลอดอย่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้เลง็เหน็ถงึความ

จาํเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิทยาการการประเมินเพ่ือเพ่ิมจาํนวน

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการประเมินให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศสมดัง

เจตนารมย์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการบริการวิชาการแก่สงัคมและชุมชน 

 

 13.ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

ไม่มี 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

    1.1 ปรชัญา 

 ประเมินเพ่ือการพัฒนา (Evaluation for Development) 

 

    1.2 ความสําคญั 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน เป็นหลักสตูรที่มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการประเมินสิ่งที่ต้องการประเมินทั้งที่เป็นรปูธรรมและ

นามธรรม อาท ิบุคคล องคก์ร พฤติกรรมองค์กร คุณภาพของผลงาน หรือการปฏบิตัิงาน เน้ือหา

สาระของหลักสตูรมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎแีละปฏบิัต ิด้วย

เทคนิควิธกีารต่าง ๆ ที่จะฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นนักประเมินที่มีองค์ความรู้ ด้านการประเมิน ควบคู่

ไปกบัการอบรมให้ตั้งม่ันอยู่ในจริยธรรมอนัดีงามและคุณธรรมที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” ของ

วิชาชีพนักประเมิน 

 

    1.3 วตัถุประสงค ์

        หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

บัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

 1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การประเมินและรู้จักการต่อยอดองค์ความรู้  

 1.3.2 สามารถทาํการประเมิน และประยุกต์ใช้ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนาได้เหมาะสมกบั

บริบทของสงัคมไทยอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 1.3.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ทางด้าน

วิทยาการการประเมินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 1.3.4 มีความสามารถในการเป็นผู้นาํทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเช่ือมโยงความรู้ 

รวมทั้งมีความรับผดิชอบในวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

          1.3.5 มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการประเมิน 
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

 

แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ ตัวบ่งช้ี 

1.ปรับปรงุหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑติสาขาวิทยาการการ

ประเมินให้มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์

ที่สาํนักงานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษากาํหนดทุก 5 ปีการศึกษา 

ปรับปรงุโครงสร้างหลักสตูร

อย่างสมํ่าเสมอ 

รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร 

2.ปรับปรงุเน้ือหาวิชาให้ทนัสมัย 

สอดคล้องกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงานทุกปี 

ติดตามความเปล่ียนแปลง

ทางสงัคมและเศรษฐกจิเพ่ือ

ประเมินแนวทางความ

ต้องการบุคลากรด้านการ

ประเมินของหน่วยงานและ

องค์กร 

-รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติ 

-ผู้ใช้บัณฑติมีความพึงพอใจ

ในด้านความรู้ เจตคติ และ

ทกัษะความสามารถในการ

ทาํงาน 

3.พัฒนาทกัษะการสอนและการ

ประเมินของผู้สอนตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ 5 ด้านของคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษา 

จัดฝึกอบรมและประชุมเชิง

วิชาการแก่อาจารย์ผู้สอนให้

มีความรู้ความเข้าใจ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ และ

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จาํนวนโครงการพัฒนา

ทกัษะการสอนและการ

ประเมินตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 5 ด้าน 

-ระดับความพึงพอใจของ

นิสติที่มีต่อทกัษะการสอน

ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ

รายวิชา 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

 1. ระบบการจดัการศึกษา 

    1,1 ระบบ 

        ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คอื ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

    1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

                     ไม่มี 

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

        ไม่มี 

 

2. การดําเนนิการหลกัสูตร 

    2.1 วนั-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น              เดือนมิถุนายน – กนัยายน 

ภาคการศึกษาปลาย           เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ์

ภาคฤดูร้อน                     เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

     2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

ผู้เข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า ทุกสาขาวิชาและ

มีคุณสมบัติทัว่ไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

                  เน่ืองจากเกณฑก์ารรับนิสติเข้าศึกษาในสาขาวิทยาการการประเมินน้ัน รับผู้เรียนที่สาํเรจ็    

     การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ดังน้ันนิสติที่เข้ามาศึกษาจึงมีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกนัตาม 

     สาขาวิชาที่สาํเรจ็การศกึษา นอกจากความรู้ พ้ืนฐานที่แตกต่างกนัแล้ว ความสนใจกไ็ม่เหมือนกนั  

     การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กาํหนดไว้บางคร้ังกเ็ป็นวิชาที่ผู้เรียนไม่สนใจเพราะคดิว่าไม่สามารถ 

     นาํไปใช้ในหน่วยงานเม่ือสาํเรจ็การศกึษาได้ 

      2.4 กลยทุธใ์นการดาํเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

                  จากปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงกาํหนดให้เปิดสอนรายวิชาที่มี 

     เน้ือหาที่สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งหน่วยงานของราชการและเอกชน และกาํหนดแนวทางให้ 

     ผู้สอนใช้กระบวนการสอนที่มุ่งทบทวนพ้ืนฐานที่ควรรู้ ในการเรียนในรายวิชาน้ันในตอนเร่ิมต้น และ   

     ให้ผู้เรียนศึกษาทบทวนความรู้ ด้วยตนเองล่วงหน้า เพ่ือที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ไป 

     ด้วยกนัแม้จะมีพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกนั 
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      2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จํานวนนิสิต 

ภาคเรียน / ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

จาํนวนที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

จาํนวนที่คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา - - - - 25 25 25 25 25 25 

             

 

       2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าธรรมเนียม 120000 120000 120000 120000 120000 
 

 

     2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ก. งบดาํเนินการ 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 27400 27400 27400 27400 27400 

ค่าใช้จ่ายดาํเนินการ 28800 28800 28800 28800 28800 

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 28608 28608 28608 28608 28608 

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 13710 13710 13710 13710 13710 

รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย 11652 11652 11652 11652 11652 

รวม (ก) 110170 110170 110170 110170 110170 

ข. งบลงทุน 

ครภุัณฑ ์ 9830 9830 9830 9830 9830 

รวม (ข) 9830 9830 9830 9830 9830 

รวม (ก)+(ข) 120000 120000 120000 120000 120000 
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     2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 

     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

                   ไม่มี 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

     3.1 หลกัสูตร 

           3.1.1 จํานวนหน่วยกิต  

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกติ 

           3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

                   

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1.  วิชาแกน 6 

2.  วิชาเอก 21 

3.  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 2 

4.  ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12 

        รวมไม่น้อยกว่า 41 

             

           3.1.3 รายวิชา      

1. หมวดวิชาแกน กาํหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ ดังน้ี 

 วม511 กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์   3(3-0-6) 

 EV511 Human Inquiry Paradigms 

 วม512 การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ   3(2-2-5) 

 EV512 Quality Auditing and Assessment Instrument Development 
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2.  หมวดวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกติ 

วชิาเอกบังคับ  12  หน่วยกติ 

 วม521 หลักการ ทฤษฎแีละรปูแบบการประเมิน    3(3-0-6) 

 EV521 Principles, Theories, and Models in Evaluation 

 วม522 ระเบียบวิธกีารประเมิน     3(3-0-6) 

 EV522    Evaluation Methods 

 วม523 ปฏบิัติการการประเมิน     3(0-9-0) 

 EV523 Internship  in Evaluation 

 วม533 สมัมนาการประเมิน     3(2-2-5) 

 EV533 Seminar in Evaluation 

 

 วชิาเอกเลอืก  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 

 วม531 การประเมินโครงการ     3(3-0-6) 

 EV531 Program Evaluation 

 วม532 การประเมินเชิงคุณภาพ     3(3-0-6) 

 EV532 Qualitative Evaluation 
 

 วม534 การประเมินความเป็นไปได้     3(2-2-5) 

 EV534 Feasibility Assessment 

 วม535 การประเมินผลผลิต     3(2-2-5) 

 EV535 Product Evaluation 

 วม536 การประเมินเพ่ือการบริหารจัดการ     3(2-2-5) 

 EV536 Evaluation for Management 

 วม537 การประเมินบุคลากร     3(2-2-5) 

 EV537 Personnel Evaluation 

 วม538 การประเมินคุณภาพในองคก์รและเครือข่าย    3(2-2-5) 

 EV538 Quality Assessment in Organizations and Networks 

 วม539 การประเมินการเรียนรู้     3(3-0-6) 

 EV539 Learning Assessment 

 วม540 การประเมินหลักสตูร     3(3-0-6) 

 EV540 Curriculum Evaluation 

 วม541 การประเมินนโยบายและแผน     3(3-0-6) 

 EV541 Policy and Planning Evaluation 

 วม542 การจัดการสารสนเทศในการประเมิน     3(2-2-5) 

 EV542 Information Management in Evaluation 
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 วม543 การประกนัคุณภาพการศึกษา     3(3-0-6) 

 EV543 Educational Quality Assurance 
 

 วม544 ระเบียบวิธกีารตรวจสอบคุณภาพ     3(3-0-6) 

 EV544 Quality Auditing Methods 

 

3.  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกติ 

              ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาในหมวดน้ีได้จากรายวิชาที่คณะ สถาบันหรือ 

สาํนักภายในมหาวิทยาลัย  เปิดสอนได้ตามความสนใจ  รายวิชาที่เสนอแนะให้ลงทะเบียนเรียน

ประกอบด้วยรายวิชาทางสงัคมวิทยา จิตวิทยาและการศึกษา เช่น ทฤษฎีองค์กร  พฤติกรรมองค์กร  

จิตวิทยาองค์กร  จิตวิทยาการเรียนรู้  การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล  และทฤษฎหีลักสตูร  

เป็นต้น ทั้งน้ีอยู่ภายใต้ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

4.  ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ 

 วม699 ปริญญานิพนธ ์  (12 หน่วยกติ) 

 EV699 Thesis  (12 Credits) 

 

ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอกัษร และรหัสตัวเลข 

รหัสตัวอกัษร  วม              หมายถงึ     วิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

รหัสตัวเลข     เลขตัวแรก    หมายถงึ     ช้ันปีที่เปิดสอน 

                  เลขตัวกลาง   หมายถงึ     วิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก และปริญญานิพนธ ์    

                  เลขตัวท้าย    หมายถงึ     ลาํดบัรายวิชาในวิชาของตัวกลาง 

ความหมายของเลขรหัสแสดงจาํนวนหน่วยกติ 

  เลขรหัสนอกวงเลบ็        หมายถงึ      จาํนวนหน่วยกติทั้งหมายของรายวิชาน้ัน 

  เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1  หมายถงึ      จาํนวนช่ัวโมงบรรยาย 

  เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2  หมายถงึ      จาํนวนช่ัวโมงปฏบิัติการ 

  เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3  หมายถงึ      จาํนวนช่ัวโมงเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
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            3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 

รหสัวิชา 
ชือ่วชิา หมวดและประเภทวชิา 

หน่วยกิต 

วม511 กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ วิชาพ้ืนฐาน 3 

วม512 การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิชาพ้ืนฐาน 3 

วม521 หลักการ ทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน วิชาเอกบังคับ 3 

วม….. เลือกในหมวดวิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือก 3 

รวม 12 

 

ปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหสัวิชา 
ชือ่วชิา หมวดและประเภทวชิา หน่วยกิต 

วม522 ระเบียบวิธกีารประเมิน วิชาเอกบังคับ 3 

วม….. เลือกในหมวดวิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือก 3 

วม….. เลือกในหมวดวิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือก 3 

……... เลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี 2 

รวม 11 

 

ปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 

รหสัวิชา 
ชือ่วชิา หมวดและประเภทวชิา หน่วยกิต 

วม523 ปฏบิัติการการประเมิน วิชาเอกบังคับ 3 

วม533 สมัมนาการประเมิน วิชาเอกเลือก 3 

    

รวม 6 

 

ปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหสัวิชา 
ชือ่วชิา หมวดและประเภทวชิา 

หน่วยกิต 

วม699 ปริญญานิพนธ ์  12 

    

รวม 12 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 หมวดวิชาแกน 

วม511  กระบวนทศันก์ารแสวงหาความรูค้วามจริงของมนุษย ์            3(3-0-6) 

EV511  Human Inquiry Paradigms 

 ศึกษาที่มาของความรู้ความจริง  กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ความจริงที่ครอบคลุม

ประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษย์  ในสาขาวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดยเน้น

กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และอนุมานแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องเพ่ือนาํไปสู่ความ

เข้าใจแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน  การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล  

การรายงานผล และการนาํผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  ตามฐานคติ  

ความเช่ือของแต่ละกระบวนทศัน์ 

 

วม512  การสรา้งเครือ่งมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ                      3(2-2-5) 

EV512  Quality Auditing and Assessment Instrument Development 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ชนิดและประเภทของเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิธกีารกาํหนดมาตรฐาน  เกณฑแ์ละตัว

บ่งช้ี  การวางแผนการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  การตรวจสอบ

คุณภาพข้อมูลและแหล่งข้อมูล  การใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  

จัดทาํกรณศีึกษาด้านการสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

 

หมวดวิชาเอก 

วชิาเอกบังคับ 

วม521  หลกัการ ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน        3(3-0-6) 

EV521  Principles, Theories, and Models in Evaluation 

 ศึกษาแนวคดิ หลักการและความสาํคญัของการประเมิน วิวัฒนาการของการประเมิน โครงสร้าง

และการจัดกลุ่มทฤษฎกีารประเมิน ทฤษฎกีารประเมินที่สาํคัญ  กระบวนการพัฒนาทฤษฎกีารประเมิน  

รปูแบบการประเมิน การประเมินอภิมาน วิเคราะห์รายงานการประเมนิเพ่ือการประยุกต์ใช้อย่างมี

คุณธรรมจริยธรรม 
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วม522   ระเบยีบวิธีการประเมิน      3(3-0-6) 

EV522  Evaluation Methods 

 ศึกษาแนวคิด หลักการและบริบทที่ เกี่ยวข้องกับการประเมิน  การกําหนดจุดมุ่งหมาย  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมิน  ปัจจัยผลักดันทางสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง วัฒนธรรม  

จิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสาํเร็จ  และความล้มเหลวของการประเมิน  

การออกแบบการประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง

คุณภาพ การรายงานและการเผยแพร่ผลการประเมิน  โครงการประเมินและการบริหารจัดการ 

จรรยาบรรณในการประเมิน 

 

วม523  ปฏิบติัการการประเมิน                3(0-9-0) 

EV523  Internship in Evaluation 

 ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินในหน่วยงาน องค์กรหรือโครงการของรัฐบาลหรือเอกชน

ตามความสนใจ ภายใต้การกาํกบัดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกบัผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ชาํนาญงานการ

ประเมินในสนามฝึกปฏบิัติงานจริง โดยคาํนึงถงึจรรยาบรรณในการประเมิน 

 

วม533  สมัมนาการประเมิน                  3(3-0-6) 

EV533  Seminar in Evaluation 

 ศึกษา ค้นคว้าทฤษฎ ีหลักการ รปูแบบ กระบวนการ และความก้าวหน้าใหม่ๆ ในการประเมิน 

หัวข้อที่นาํมาศึกษาได้จากการปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  นาํเสนอ และอภิปรายอย่าง

ละเอยีดเพ่ือให้เกดิแนวคิดที่จะนาํมาใช้ในการประเมิน  ผลงานการประเมิน โดยคาํนึงถึงจรรยาบรรณ

ในการประเมิน 

 

วชิาเอกเลอืก 

วม531  การประเมินโครงการ                 3(3-0-6) 

EV531  Program Evaluation 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการประเมินโครงการ ประเภทและลักษณะของ  โครงการ รปูแบบ

และกระบวนการประเมินโครงการ มาตรฐานการประเมินโครงการ การวางแผนและการออกแบบการ

ประเมินโครงการ การรายงานและการใช้ผลการประเมินโครงการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  จัดทาํ

กรณศีึกษาด้านการประเมินโครงการ 
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วม532  การประเมินเชิงคุณภาพ       3(3-0-6) 

EV532  Qualitative Evaluation 

 ศึกษาแนวคิดและกระบวนทศัน์ของการประเมินเชิงคุณภาพ  รูปแบบการประเมินเชิงคุณภาพ

ที่สาํคัญ การออกแบบการประเมิน หลักการและวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และการ

ตีความหมายของข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของผลงานประเมินเชิงคุณภาพ การรายงานผลและการ

ใช้ผลการประเมินเชิงคุณภาพไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

วม534  การประเมินความเป็นไปได ้                 3(2-2-5) 

EV534  Feasibility Assessment 

          ศึกษาแนวคิด  หลักการและความสําคัญของการประเมินความเป็นไปได้  รูปแบบและ

กระบวนการประเมินความเป็นไปได้  การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานเบื้ องต้น   การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีและการประเมินความจาํเป็น  การประเมินผลตอบแทนของการลงทุน  การวิเคราะห์บริบททาง

สงัคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม    การประเมินความเสี่ยงและการตัดสนิใจ  การเขียนรายงานและการ

นาํผลการประเมินความเป็นไปได้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

วม535  การประเมินผลผลิต                   3(2-2-5) 

EV535  Product Evaluation 

 ศึกษาแนวคิด   หลักการและกระบวนการประเมินผลผลิตที่อยู่ในรูปผลิตภัณฑ ์   การบริการ

หรืออื่น ๆ ทั้งที่เป็นผลลัพธแ์ละผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว  การเขียนรายงานและการใช้ผล

การประเมินเพ่ือการพัฒนาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

วม536  การประเมินเพือ่การบริหารจัดการ         3(2-2-5) 

EV536  Evaluation for Management 

 ศึกษาความหมาย แนวคิดและความสาํคัญของการประเมินเพ่ือการบริหารจัดการ แนวคิดและ

หลักการเกี่ยวกับบุคคลและกลุ่มบุคคลขององค์กร ระบบองค์กรและกระบวนการบริหารจัดการ 

กรณีศึกษางานการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมกาํกับงาน 

การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ การควบคุมงบประมาณใช้จ่ายและเวลา และการ

ปรับปรงุคุณภาพการปฏบิัติงาน ยุทธวิธกีารนาํผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการ 
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วม537  การประเมินบุคลากร                  3(2-2-5) 

EV537  Personnel Evaluation 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล  ความสมัพันธร์ะหว่างเป้าหมายขององค์กร 

งาน  และสมรรถนะในการทาํงานของบุคลากร   ทฤษฎี  หลักการ และกระบวนการประเมินบุคลากร  

การประเมินความสามารถในการเรียนรู้ ที่จะปฏิบัติงาน  การประเมินความสามารถและผลการ

ปฏบิัติงาน  การประเมินความเหมาะสมในการทาํงาน  การรายงานและการใช้ผลการประเมินบุคลากร

โดยคาํนึงถงึจรรยาบรรณในการประเมิน 

 

วม538  การประเมินคุณภาพในองคก์รและเครือข่าย       3(2-2-5) 

EV538  Quality Assessment in Organizations and Networks 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรและเครือข่าย แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพและระบบ

คุณภาพ หลักการและมาตรฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ประเภท  รูปแบบและกระบวนการ

ประเมินคุณภาพ การเก็บรวบรวมและการตรวจสอบ  คุณภาพของข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  

การรายงานผลการประเมินคุณภาพ และการนาํผลการประเมินคุณภาพในองค์กรและเครือข่ายไปใช้

ประโยชน์ 

 

วม539  การประเมินการเรียนรู ้                    3(3-0-6) 

EV539  Learning Assessment 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ ที่ส ําคัญ หลักการ แนวคิด และความสําคัญของการ

ประเมินการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการสอนงาน การสร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้

เคร่ืองมือ เทคนิคในการประเมินการเรียนรู้ ให้ตรงตามสภาพจริง วิเคราะห์ รายงานการประเมินการ

เรียนรู้  และการใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

วม540  การประเมินหลกัสูตร                      3(3-0-6) 

EV540  Curriculum Evaluation 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีหลักสูตรที่สาํคัญ  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักการและ

ความสาํคัญของการประเมินหลักสตูร รูปแบบการประเมินหลักสตูร  กระบวนการประเมินหลักสตูร 
การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสตูร การเรียนการสอน หลักสตูรฝึกอบรม  การรายงาน

และการใช้ผลการประเมินหลักสตูรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
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วม541  การประเมินนโยบายและแผน      3(3-0-6) 

EV541  Policy and Planning Evaluation 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสาํคัญและองค์ประกอบของนโยบายและแผน  กระบวนการ

วิเคราะห์นโยบายและแผน การสร้างเกณฑก์ารประเมิน กระบวนการประเมินนโยบายและแผน     การ

กาํกบัติดตามและการประเมินนโยบายและแผน  การรายงาน และการใช้ผลการประเมินนโยบายและ

แผน 

 

วม542  การจดัการสารสนเทศในการประเมิน     3(2-2-5) 

EV542  Information Management in Evaluation 

 ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น และจัดทาํระบบ

สารสนเทศในการประเมิน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ได้รับจากการ
ใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป  การรายงานและเผยแพร่ผลการประเมินโดยคํานึงถึงจรรยาบรรณในการ

ประเมิน 

 

วม543  การประกนัคุณภาพการศึกษา                                           3(2-2-5) 

EV543  Educational Quality  Assurance 

 ศึกษาแนวคิด  หลักการ  และความสาํคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบการ

ประกันคุณภาพในสถานศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  การประเมิน

คุณภาพภายนอกของสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสถาบันรับรอง

มาตรฐานอื่น  การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

  

วม544  ระเบยีบวิธีการตรวจสอบคุณภาพ     3(2-2-5) 

EV544  Quality Auditing Methods 

   บุรพวิชา: วม543 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสาํคัญ และประเภทของการตรวจสอบคุณภาพ  จรรยาบรรณ

และมาตรฐานในการดาํเนินงานตรวจสอบคุณภาพ  กระบวนการดาํเนินงานการตรวจสอบคุณภาพ การ

วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ  การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณภาพ  เทคนิคการตรวจสอบ

คุณภาพ  การบริหารจัดการงานการตรวจสอบคุณภาพ   การวิ เ คร าะ ห์ ข้อ มูลและสรุปผลการ

ตรวจสอบคุณภาพ  การรายงานการตรวจสอบคุณภาพ  การใช้ผลและการติดตามการตรวจสอบ

คุณภาพ และเทคนิคการตรวจสอบงานการตรวจสอบคุณภาพ 
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หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกติ 

 ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาในหมวดน้ีได้จากคณะ สถาบันหรือสาํนัก   ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปิดทาํการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกบัการประเมิน  ได้ตามความสนใจ  

รายวิชาที่เสนอแนะให้ลงทะเบียนเรียนประกอบด้วยวิชาทางด้านสงัคมวิทยา  จิตวิทยาและการศึกษา 

เช่น ทฤษฎีองค์กร  พฤติกรรมองค์กร  จิตวิทยาองค์กร   จิตวิทยาการเรียนรู้  การบริหารและจัดการ

ทรัพยากรบุคคล  และทฤษฎหีลักสตูร เป็นต้น 

 

ปริญญานพินธ ์ 

วม699  ปริญญานพินธ ์                       (12 หน่วยกิต) 

EV699  Thesis 

 การดําเนินการตามขั้นตอนเพ่ือการทําปริญญานิพนธ์ในรูปของการวิจัยซ่ึงเป็นไปตาม

มาตรฐานทางด้านการประเมิน และมาตรฐานของบัณฑติวิทยาลัย 
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       3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

 

            3.2.1 อาจารยป์ระจําหลกัสูตร  

 

ลําดบั

ที่ 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.ชาญวทิย์  

เทยีมบุญประเสริฐ* 

กศ.บ. (คณติศาสตร์), 2517 

 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),  

2521 

กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2537 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx

2 รศ.ดร.สทุธวิรรณ  

พีรศักดิ์โสภณ* 

กศ.บ. (คณติศาสตร์), 2523 

 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 

2529 

กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2546 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณโุลก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

xxxxxxxxxxxxx

3 ผศ.ดร.สรุชัย  มีชาญ* กศ.บ. (การวดัผลการศึกษา) 

2528 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 

2533 

กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2539 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx

4 อ.ดร.ราชันย์  บุญธมิา กศ.บ. (การวดัผลการศึกษา) 

2534 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 

2536 

กศ.ด. (วิจัยและพัฒนา

หลักสตูร), 2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx

5 อ.ดร.อไุร  จักษ์ตรีมงคล กศ.บ. (การประถมศึกษา), 

2533 

ศษ.ม. (วิจัยและประเมิน

การศึกษา), 2537 

กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2545 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx

*อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
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             3.2.2 อาจารยป์ระจํา  

 

ลําดบัที่ รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.ชาญวทิย์  

เทยีมบุญประเสริฐ 

กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2537 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx

2 รศ.ดร.สทุธวิรรณ  

พีรศักดิ์โสภณ 

กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2546 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx

3 ผศ.ดร.สรุชัย  มีชาญ กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2539 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx

4 อ.ดร.ราชันย์  บุญธมิา กศ.ด. (วิจัยและพัฒนา

หลักสตูร), 2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx

5 อ.ดร.อทุยัวรรณ  

สายพัฒนะ 

กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2546 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx

6 อ.ดร.อไุร  จักษ์ตรีมงคล กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา), 2545 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx

7 อ.มานิดา  ชอบธรรม กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 

2539 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx

8 อ.สมกจิ  กจิพูนวงศ์ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 

2539 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx

9 อ.ยุวารินทร์  ธนกญัญา ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 2547 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย xxxxxxxxxxxxx

10 อ.อจัศรา  ประเสริฐสนิ ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 

2547 

ปัจจุบันกาํลังศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก สาขาวิธวีิทยาการ

วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย xxxxxxxxxxxxx

11 อ.นวรินทร์  ตาก้อนทอง กศ.ม. (การวิจัยและสถติิ

ทางการศึกษา), 2549 

ปัจจุบันกาํลังศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก สาขาการวิจัยและ

ประเมินทางการศกึษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx

12 อ.ปานวาสน์  มหาลวเลิศ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 

2544 

ปัจจุบันกาํลังศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก สาขาการวิจัยและ

ประเมินทางการศกึษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
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              3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 

 

ลําดบัที่ รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบนัที่สําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ Ph.D. (Educational 

Administration with 

Concentration in Research 

and Evaluation) 

lllinois State University xxxxxxxxxxxxx

2 รศ.ดร.สมบูรณ ์ชิตพงศ์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร), 2519 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx

3 รศ.ดร.เชิดศักดิ์ โฆวาสนิธุ ์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร), 2530 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx

4 รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์ ค.ด. (การวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา) 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย xxxxxxxxxxxxx

5 รศ.ดร.ไพศาล หวงัพานิช Ph.D. (Higher Education & 

Research), 2527 

University of Kansas xxxxxxxxxxxxx

6 รศ.ดร.สมสรร  

วงษ์อยู่น้อย 

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร)  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx

7 รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย ค.ด. (การวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา) 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย xxxxxxxxxxxxx

8 รศ.ลัดดาวัลย์ หวังพานิช ค.ม. (การวิจัยการศึกษา), 

2516 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย xxxxxxxxxxxxx

9 ผศ.ดร.สนัุนท ์ศลโกสมุ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร), 2530 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx

10 ผศ.ดร.ดิลก ดิลกานนท ์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร) 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx

11 ผศ.กติติมา สงัข์เกษม D.A. (Educational 

Economics) 

University of Miami xxxxxxxxxxxxx

12 อ.ดร.สวุรรณ ี 

ละออปักษิณ 

กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล

การศึกษา) , 2546 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

         ไม่มี 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

         ไม่มี 

     4.2 ช่วงเวลา 

         ไม่มี 

     4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

         ไม่มี 

 

5. ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

     5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

            นิสติระดับบัณฑติศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการการ

ประเมิน ต้องทาํวิจัยเชิงประเมินที่สะท้อนผลที่ได้รับจากการเรียนการสอน โดยประมวลองค์ความรู้ที่

ได้ รับไปใช้เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษา หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการ

สาํเรจ็การศึกษา         

 

      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

             นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีต้องทาํปริญญานิพนธ์เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา โดย

จะต้องเสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

วิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย

แต่งตั้ง และส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด นอกจากน้ีผลงานปริญญา

นิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง และมีรายงานการประชุมที่เป็นเร่ืองเต็ม จึงจะถือว่าสาํเร็จการศึกษา 

เน่ืองจากการทาํปริญญานิพนธเ์ป็นส่วนหน่ึงที่สะท้อนศักยภาพของผู้ที่เข้าศึกษาดังต่อไปน้ี 

      4.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงประเมิน 

      4.2.2 สามารถทาํงานวิจัยเพ่ือใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิทยาการการประเมิน 

      4.2.3 สามารถเขยีนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้และข้อค้นพบได้ 

      4.2.4 สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

ประกอบวิชาชีพต่อไปได้ 

 

       5.3 ช่วงเวลา  

             ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติลงทะเบียนรายวิชา วม699 ปริญญานิพนธ ์
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       5.4 จํานวนหน่วยกิต   

12 หน่วยกติ 

       

       5.5 การเตรียมการ  

      5.5.1 จัดโครงการสมัมนาเพ่ือให้นิสติได้นาํเสนอหัวข้อที่ตนสนใจ และแลกเปล่ียน

ความคดิกบัคณาจารย์ที่ร่วมสมัมนา 

      5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสติเป็นรายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ 

      5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาํปรึกษาในการเลือกหรือปรับปรงุหัวข้อที่นิสติมีความสนใจ 

รวมถงึแนะแนวทางศึกษาค้นคว้า 

      5.5.4 นิสตินาํเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร อาจารย์ที่ปรึกษา 

เพ่ือรับข้อเสนอแนะและการประเมินรายบุคคล 

      5.5.5 นิสติจัดทาํรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท์ั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส ์และ

นาํเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือรับข้อเสนอแนะ และ

ประเมินผล 

 

       5.6 กระบวนการประเมินผล 

                 5.6.1 การกาํหนดเกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

      5.6.2 นิสตินาํเสนอผลการวิจัยและรับการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ

คณะกรรมการสอบปากเปล่า 

      5.6.3 เลขานุการประจาํหลักสตูรนาํคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษา ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือให้คณบดบีัณฑติวิทยาลัยอนุมัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวทิยาการการประเมิน พ.ศ. 2555 29 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

ด้านความรู้ -จัดหลักสตูรให้มีรายวิชาบงัคับและวิชาเลือกที่ครอบคลุมความรู้

ในด้านวิทยาการการประเมิน 

-จัดกจิกรรมเสริมความรู้และทกัษะการค้นคว้า เช่น การให้ทาํ

รายงานรายบุคคล และกลุ่ม รวมถงึการให้รู้จักสงัเคราะห์ความรู้

ที่ได้จากการศกึษาค้นคว้าด้วยการเขยีนบทความ เป็นต้น 

-จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ เช่น 

การจัดสมัมนา การจดัประชุมเชิงปฏบิัติการ เป็นต้น 

ด้านภาวะผู้นาํ และความ

รับผดิชอบ 

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

-กาํหนดให้มีรายวิชาที่นิสติต้องทาํงานเป็นกลุ่ม และมีการ

กาํหนดหัวหน้ากลุ่มในการทาํรายงาน ตลอดจนกาํหนดให้ทุกคน

มีส่วนร่วมในการนาํเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสติได้สร้าง

ภาวะผู้นาํและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

-มีกจิกรรมที่มอบหมายให้นิสติหมุนเวียนกนัเป็นหัวหน้าในการ

ดาํเนินกจิกรรม เพ่ือฝึกให้นิสติมีความรับผดิชอบ 

-มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า 

เรียนอย่างสมํ่าเสมอ การมส่ีวนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าใน 

การแสดงความคิดเหน็ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม -สอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นิสติได้ตระหนักถงึ

ความสาํคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณในวิชาชีพการประเมิน 

-จัดให้นิสติเข้าร่วมกจิกรรมทาํนุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม และ

บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 

ด้านบุคลิกภาพ -จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกหน้าช้ันเรียน เพ่ือฝึก

บุคลิกภาพ รวมถงึการจัดกจิกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกฝนด้านการพูด 

การฟังให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 
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2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

 

2.1 ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ดาํรงชีวิต และมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

-อาจารย์ผู้สอนปฏบิตัิตนเป็น

แบบอย่างที่ดหีรือถ่ายทอด

ประสบการณวิ์ชาชีพที่เป็น

ตัวอย่างของการประพฤตติาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ประเมินด้วยการสงัเกต

พฤติกรรมและการปฏบิตัิตนต่อ

เพ่ือนร่วมช้ัน และอาจารย์ผู้สอน 

และการอภิปรายในช้ันเรียนที่

แสดงถงึการคดิวิเคราะห์โดย

คาํนึงถงึหลักคุณธรรม รวมถงึ

การทาํรายงาน ที่มีการอ้างองิ

ผลงานที่ไม่ละเมิดสทิธิ์ของบุคคล

อื่น 

2.มีวินัย ตรงเวลา รับผดิชอบ

ตนเอง เคารพกฏระเบียบของ

องค์กรและสงัคม  

-มอบหมายงานให้ปฏบิตั ิ

-ช้ีแจงกฏระเบียบและแนว

ปฏบิัตใินการเรียนการสอนให้

ชัดเจนในทุกรายวิชา 

-กาํหนดให้มีระเบียบแบบ

แผนการอยู่ร่วมกนัของนิสติที่

เรียนร่วมช้ันเดียวกนั 

ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน

เรียน การตรงต่อเวลาในการเข้า

ช้ันเรียน การส่งรายงานตามเวลา

ที่กาํหนด การแต่งกายและการ

ปฏบิัตตินตามระเบียบแบบแผน

ที่กาํหนดร่วมกนัไว้ตั้งแต่ต้น 

3.มีภาวะผู้นาํและผู้ตาม รับฟัง

ความคดิเหน็ของผู้อื่น สามารถ

ทาํงานเป็นทมีได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

-กจิกรรมอภิปรายในช้ันเรียน 

-มอบหมายงานกลุ่ม 

-จัดกจิกรรมนอกหลักสตูรที่ฝึก

ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ริเร่ิม เช่นการ

จัดโครงการ หรือการจัดสมัมนา 

-สงัเกตพฤตกิรรมในช้ันเรียนว่า

ผู้เรียนสามารถเป็นผู้พูดและผู้ฟัง

ที่ด ี

-ประเมินจากความสาํเรจ็ของงาน

ที่มอบหมายให้ปฏบิัต ิ

-ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีภาวะ

ผู้นาํและผู้ตามอยู่ในระดบัด ี

4.มีจิตสาธารณะ และตระหนักใน

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

ให้เข้าร่วมกจิกรรมนอกหลักสตูร

ที่สร้างเสริมคุณธรรม เช่น การ

ทาํบุญ หรือกจิกรรมที่เสยีสละ

เพ่ือส่วนรวม 

ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีความ

ภาคภมิูใจที่ได้ทาํประโยชน์ให้แก่

สงัคมอยู่ในระดับสงู 
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 2.2 ดา้นความรู ้

 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มีความรู้ ความเข้าใจใน

หลักการ ทฤษฎแีละเน้ือหาด้าน

วิทยาการการประเมิน  

-จัดหลักสตูรให้มีรายวิชาบงัคับ

และวิชาเลือกที่ครอบคลุม

ความรู้ในด้านวิทยาการการ

ประเมิน 

-จัดการเรียนการสอนให้มี

ลักษณะบูรณาการเพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถเช่ือมโยงความรู้แต่ละ

รายวิชาได้ 

-ประเมินจากผลการเรียนรู้ ในแต่

ละรายวิชา 

-ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ในช้ัน

เรียน 

-ประเมินจากคุณภาพของงานที่

มอบหมายที่แสดงถงึการคิด

วิเคราะห์ และเช่ือมโยงความรู้ 

2.มีความรู้และสนใจที่จะพัฒนา

ความรู้และความชาํนาญทางการ

ประเมิน 

-แนะนาํวิธกีารเรียนรู้และการ

สบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง และให้

ฝึกปฏบิัติในทุกรายวิชา 

-มอบหมายงานให้ฝึกเขยีน

บทความทางวิชาการ 

-ประเมินจากคุณภาพของงานที่

มอบหมายที่แสดงให้เหน็ว่า

ผู้เรียนมีการหาความรู้ เพ่ิมเติม 

โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งที่

น่าเช่ือถอืมาประกอบได้อย่าง

เหมาะสม และมีจรรยาบรรณใน

การอ้างองิ 

-ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีความ

สนใจที่จะพัฒนาตนเอง 

3.สามารถบูรณาการความรู้ ไป

ใช้ในการแก้ปัญหาและ

สร้างสรรค์สงัคม 

-จัดกจิกรรมการสอนโดยใช้

กรณศีึกษาที่คาดว่านิสติจะได้

พบในการประกอบอาชีพ และ

ให้นิสติได้วิเคราะห์แลกเปล่ียน

ความคดิเหน็ รวมถงึเสนอแนว

ทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 

-จัดกจิกรรมการสอนโดยฝึก

ปฏบิัติการ เช่ือมโยงความรู้ทาง

ทฤษฎสีู่การปฏบิัติจริง 

ประเมินจากพฤติกรรมการ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเหน็

ในช้ันเรียนที่ผู้เรียนแสดงให้เหน็

ว่าสามารถนาํทฤษฎทีี่เรียนมาไป

ใช้ในสถานการณจ์ริงได้ 

4.มีความสามารถในการเป็น

ผู้นาํทางวิชาการ ถ่ายทอด

ความรู้และเช่ือมโยงความรู้ 

-ให้นิสติจัดสมัมนาในหัวข้อที่

กาํลังเป็นประเดน็น่าสนใจ 

ประเมินความพึงพอใจจาก

ผู้เข้าร่วมสมัมนา 
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2.3  ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณ

ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

-ให้นิสติฝึกค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติมด้วยตนเองในทุก

รายวิชา 

-ประเมินจากคุณภาพงานที่

มอบหมายซ่ึงแสดงถงึการ

ค้นคว้าความรู้จากแหล่งที่

น่าเช่ือถอื 

-ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ในช้ัน

เรียนที่แสดงให้เหน็ว่านิสติได้

ศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ในตาํรา

เรียน 

2.สามารถคิดได้อย่างมีเหตผุล

และเป็นระบบ 

-จัดกจิกรรมการสอนที่ใช้การ

อภิปรายหรือการออกความ

คิดเหน็ 

-ยกตัวอย่างปัญหาหรือ

กรณศีึกษาเพ่ือให้นิสติได้ใช้

ความคดิขั้นสงู 

-สงัเกตการมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมกลุ่มและการแสดง

ความคดิเหน็ในช้ันเรียน 

-ประเมินด้วยข้อสอบที่ใช้

วัดผลการเรียนรู้ ซ่ึงต้องสร้างขึ้น

เพ่ือให้ผู้สอบได้ใช้ทกัษะการ

คิดอย่างเป็นขั้นตอน 

3.สามารถเช่ือมโยงความรู้และ

ทกัษะด้านการประเมินไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างมีประสทิธผิล 

-เรียนรู้จากสถานการณจ์ริง 

และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

-ทาํปริญญานิพนธใ์นหัวข้อที่

เป็นประโยชน์แก่ตนและสงัคม 

-ประเมินจากการอภิปราย

แสดงความคดิเหน็ในช้ันเรียน 

-พิจารณาจากการเลือกหัวข้อ 

การเขยีนโครงร่าง และปริญญา

นิพนธฉ์บับสมบูรณ ์

-ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามี

ทกัษะด้านการเช่ือมโยงความรู้ 
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2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.สามารถสื่อสารทางวิชาการ

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

-ฝึกทกัษะการพูดด้วยการจดั

กจิกรรมให้มีการอภิปราย และ

รายงานหน้าช้ันเรียน 

-ฝึกทกัษะการเขยีนด้วยการ

มอบหมายงานให้เขยีนรายงาน 

-สงัเกตพฤตกิรรมและการ

ปฏบิัตตินของนิสติขณะรายงาน

หรืออภิปราย 

-ประเมินคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถงึทกัษะ

ด้านการเขยีนและการอ้างองิถงึ

แหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่าง

ชัดเจนและถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 

2.สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่น

ทั้งในฐานะผู้นาํและสมาชิก

กลุ่ม 

-จัดกจิกรรมกลุ่มในทุก

รายวิชาเพ่ือฝึกให้นิสติรู้จัก

ปรับตัวในการทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่น รับฟังความคิดเหน็ของ

เพ่ือนร่วมกลุ่ม และสามารถ

แสดงจุดยืนของตนเอง 

-มอบหมายงานที่ต้องมีการ

ประสานกบัผู้อื่น 

-ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถงึความ

ร่วมมือในการวางแผนและ

แก้ปัญหา 

-สงัเกตพฤตกิรรมการ

แสดงออกของนิสติว่าสามารถ

เป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดี 

สามารถยอมรับเหตุผลของผู้ที่

มีความคดิเหน็แตกต่างไปจาก

ตน 

-ผู้เรียนประเมินตนเองด้วย

แบบวัดความสามารถในการ

ทาํงานเป็นทมี 

3.รับผดิชอบการทาํงานของ

ตนเอง 

มอบหมายงานทั้งกจิกรรมกลุ่ม

และเดี่ยว 

-ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน

เรียน การส่งรายงานตามเวลาที่

กาํหนด  

-ผู้เรียนประเมินตนเองด้วย

แบบวัดคุณลักษณะด้านความ

รับผดิชอบ 
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 2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มีทกัษะทางคณติศาสตร์และ

สถติิเพ่ือใช้ศกึษาค้นคว้า และ

แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 

-มีรายวิชาที่ฝึกทกัษะทางสถติิ

ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน 

-การสอบผ่านรายวิชาดังกล่าว 

2.มีทกัษะการใช้ภาษาและ

สื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

-ฝึกให้ผู้เรียนเขยีนบทความ

ทางวิชาการ 

-ฝึกให้ผู้เรียนรายงานหน้าช้ัน

เรียน 

-ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการสื่อสาร เช่น การนาํ

บทความทางวิชาการเผยแพร่

ทางสื่ออเิลคทรอนิกส ์เป็นต้น 

-ผลงานของผู้เรียนมีความ

ถูกต้องทางวิชาการและมี

เทคนิคการเขยีนที่น่าสนใจ 

-การพูดหรืออภิปรายใช้

ถ้อยคาํที่สภุาพและถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 

-บทความหรืองานเขยีนที่

เผยแพร่ทางสื่ออเิลคทรอนิกส์

มีผู้อ่านหรือให้ข้อเสนอแนะ 

3.สามารถแสวงหาความรู้ โดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ความสาํคัญของแหล่งข้อมูล

ประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสื่อ

เอกสาร สื่ออเิลคทรอนิกส ์

ฯลฯ 

-แนะนาํวิธสีบืค้น และการ

สบืค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่

เกี่ยวข้องการสาขาวิทยาการ

การประเมิน 

-มอบหมายกจิกรรมเพ่ือฝึก

ทกัษะในการสบืค้นและอ้างองิ

ข้อมูล รวมถงึการฝึกใช้

ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 

-ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถงึการสบืค้น

ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และ

การรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม

และเช่ือถอืได้ 

-ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามี

ความสามารถด้านการใช้

เทคโนโลยี 
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3.แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 แสดงให้เหน็ว่าแต่ละรายวิชาในหลักสตูรรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ใดบ้าง ซ่ึงผลการเรียนรู้ตาม

ตารางมีความหมายดังน้ี 

 

คุณธรรมจริยธรรม 1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํรงชีวิต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

2.มีวินัย ตรงเวลา รับผดิชอบตนเอง เคารพกฏระเบียบขององค์กร

และสงัคม 

3.มีภาวะผู้นาํและผู้ตาม รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น สามารถทาํงาน

เป็นทมีได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4.มีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

ความรู ้ 1.มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎแีละเน้ือหาด้านวิทยาการ

การประเมิน 

2.มีความรู้และสนใจที่จะพัฒนาความรู้และความชาํนาญทางการ

ประเมิน 

3.สามารถบูรณาการความรู้ ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สงัคม 

4.มีความสามารถในการเป็นผู้นาํทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และ

เช่ือมโยงความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา 1.เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

2.สามารถคิดได้อย่างมีเหตผุลและเป็นระบบ 

3.สามารถเช่ือมโยงความรู้และทกัษะด้านการประเมินไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างมีประสทิธผิล 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 

1.สามารถสื่อสารทางวิชาการได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

2.สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาํและสมาชิกกลุ่ม 

3.รับผดิชอบการทาํงานของตนเอง 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สารและ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.มีทกัษะทางคณติศาสตร์และสถติิเพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้า และแก้ไข

ปัญหาในด้านต่าง ๆ 

2.มีทกัษะการใช้ภาษาและสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

3.สามารถแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วิชาพื้ นฐาน                    

วม511 กระบวนทศัน์การแสวงหา

ความรู้ความจริงของมนุษย์ 
                 

วม512 การสร้างเคร่ืองมือ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
                 

วิชาเอกบงัคบั                    

วม521 หลักการ ทฤษฎแีละ

รปูแบบการประเมนิ 
                 

วม522 ระเบียบวิธกีารประเมิน                  
วม523 ปฏบิัติการการประเมิน                  
วม533 สมัมนาการประเมิน                  

วิชาเอกเลือก                  

วม531 การประเมินโครงการ                  
วม532 การประเมินเชิงคุณภาพ                  

วม534 การประเมินความเป็นไปได้                  

วม535 การประเมินผลผลิต                  

วม536 การประเมินเพ่ือการบริหาร

จัดการ 
                 

วม537 การประเมินบุคลากร                  

วม538 การประเมินคุณภาพใน

องค์กรและเครือข่าย  
                 

วม539 การประเมินการเรียนรู้                  
วม540 การประเมินหลักสตูร                  

วม541 การประเมินนโยบายและ

แผน 
                 

วม542 การจัดการสารสนเทศใน

การประเมิน 
                 

วม543 การประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
                 

วม544 ระเบียบวิธกีารตรวจสอบ

คุณภาพ 
                 

ปริญญานิพนธ ์                  

วม699 ปริญญานิพนธ ์                  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.

2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรปุดังน้ี 

- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดบัขั้น ดังน้ี 

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  

C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  อ่อน (Poor) 1.5  

D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0  

E  ตก (Fail) 0.0  

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาํหนดของหลักสตูร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 

Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination)  และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธห์รือสารนิพนธ ์  ให้ผล

การประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)  

  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 2.1 กาํหนดระบบการวัดผลและประเมินผลในระดับรายวิชา (ใช้คะแนนสอบและคะแนนการ

ทาํรายงาน) และทบทวนระบบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 2.2 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังสาํเรจ็การศึกษา โดยการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑติและบัณฑติ 

 

3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.

2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร ข้อที่ 48  

สาํหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 

          นิสติที่จะสาํเรจ็การศึกษาได้สาํหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 ต้องมีคุณสมบัติ 

ดังน้ี 

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
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มหาวิทยาลัยกาํหนด 

2. สอบได้จาํนวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร  

3. ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.00  

4. สอบภาษาต่างประเทศได้ 

5. เสนอปริญญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธข์ั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปริญญานิพนธท์ี่บัณฑติวิทยาลัย

แต่งตั้ง  

6. ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณต์ามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  

7. ผลงานปริญญานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเร่ือง

เตม็ (Full Paper)  
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.1 กาํหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสมัมนาคณาจารย์ใหม่ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 1.2 มีแผนการส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการ โดยพยายามผลักดนัให้

ปฏบิัติงานตาม TOR เพ่ือให้ผลิตงานวิจยั และผลงานทางวิชาการ 

 1.3 จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงสาํหรับอาจารย์ใหม่ โดยให้จัดสอนร่วมกนัในบางรายวิชา 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

                   2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทกัษะการจดัการ

สอน การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ

นอกสถาบนั 

        2.1.2 จดักจิกรรมสมัมนาศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณใ์น

สถาบันการศกึษาอื่นที่เปิดสอนหลักสตูรด้านการวัดและประเมินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ  

                   2.2.1 จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการในหัวข้อเกี่ยวกบัการวัดและประเมิน รวมถงึการ

ให้บริการความรู้สู่ชุมชน เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้เป็นวิทยากรผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพด้านการวดัผลและ

ประเมิน 

        2.2.2 จัดให้มีทุนสาํหรับทาํวิจัยสาํหรับอาจารย์ในหน่วยงาน 

        2.2.3 การให้ทุนสนับสนุนให้อาจารย์ในหน่วยงานได้ไปนาํเสนอผลงานวิจัยเวที

ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

        2.2.4 จดัให้มีวารสารของหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมทกัษะการเขยีนบทความทางวิชาการ 

-  
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การบริหารหลกัสูตร 
           1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือกาํกบัทศิทางการดาํเนินงานให้สอดคล้องกบั

นโยบายและมาตรฐานของหลักสตูร 

 1.2 จัดให้มีการพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเน่ือง ให้หลักสตูรมีความทนัสมัย โดยพิจารณา

ปรับปรงุเน้ือหารายวิชา กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิในเวลา

น้ัน โดยใช้ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญทางการประเมิน และบณัฑติที่สาํเรจ็การศึกษา 

 1.3 อาจารย์ประจาํหลักสตูรรับผดิชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

ข้อกาํหนดของหลักสตูร 

 1.4 จัดให้มีผู้ประสานงานสาขาวิชาทาํหน้าที่ประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดทาํ  

มคอ.3 – มคอ.7 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานและให้ความช่วยเหลือในการจดัการ

เรียนการสอน และตดิตามประเมินผลในรายวิชาที่สอน 

 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

 สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงิน

รายได้เพ่ือจดัซ้ือตาํรา สื่อการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ ์และวัสดุครภุัณฑอ์ย่างเพียงพอเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนิสติ 

 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม 

            ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมที่มีอยู่ในสาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาให้คุ้มค่า 

เช่น ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน อปุกรณก์ารเรียนการสอน ห้องพักอาจารย์ เป็นต้น นอกจากน้ันก็

ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้จากแหล่งอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว เช่น หนังสอื ตาํรา วารสาร และสื่อเทคโนโลยี 

จากสาํนักหอสมุดกลาง จากสาํนักสื่อและเทคโนโลยี และจากสาํนักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

 2.3.1 อาจารย์ผู้สอนสามารถเสนอรายช่ือหนังสอื สื่อ และตาํราไปยังสาํนักหอสมุดกลาง เพ่ือ

ทาํการจัดซ้ือได้ 

 2.3.2 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุครภุัณฑห์รือห้องเรียนให้

หมุนเวียนและเพียงพอต่อการใช้งาน 

 

2.4 การประเมินความพยีงพอของทรพัยากร 
  มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้อยู่จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่
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เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังมีระบบติดตามการใช้ทรัพยากรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 

            การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย

กาํหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร ถ้าหากมีปัญหา

ด้านอตัราการบรรจุกเ็ตรียมการจ้างอาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑท์ี่ สกอ. กาํหนด 

 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

            อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการ

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

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนประชุม

ปรึกษากับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรให้บรรลุตามเป้าหมายของ

การเรียนการสอนในหลักสูตร อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ผ่านแบบสาํรวจต่าง ๆ 

 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

            ในกรณทีี่สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามีอาจารย์ประจาํไม่เพียงพอในการจัดการ

เรียนการสอน โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกบัรายวิชาน้ัน ๆ 

ในหลักสตูร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกําหนดคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง 
            ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือทาํหน้าที่ประสานการดาํเนินงานของหลักสตูร โดยมี

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี และมีความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4.2  การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

            มีการพัฒนาบุคลากรให้เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ 

โดยการเข้ารับการอบรมสมัมนาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจากหน่วยงานภายนอกถ้า

เกี่ยวข้องกบัภาระงานที่ทาํอยู่ 

 

5. การสนบัสนุนและการใหคํ้าแนะนาํนสิิต 

5.1  การใหคํ้าปรึกษาดา้นวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นสิิต 

 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือทาํหน้าที่ให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาแก่นิสิตที่มี

ปัญหาทางการเรียน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องกาํหนดช่ัวโมงว่างเพ่ือให้นิสติเข้าปรึกษาได้ 
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5.2  การอุทธรณข์องนสิิต 

            กรณีที่นิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลในรายวิชาใด สามารถย่ืนคําร้องเพ่ือขอดู

กระดาษคาํตอบ ตลอดจนคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งน้ี

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 มีการสาํรวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตเพ่ือนําข้อมูลไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกบัตลาดแรงงาน และสงัคม 

 นอกจากน้ีเม่ือใช้หลักสตูรไปได้ระยะหน่ึง คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะเชิญตัวแทนผู้ใช้

มหาบัณฑติหลักสตูรวิทยาการการประเมินเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ได้ข้อมูลไปใช้ประเมินความต้องการ

ของตลาดแรงงานและสงัคม 

 

7. ตวับ่งช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จากคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2553 แสดงดังตาราง 
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ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

2555 2556 2557 2558 2559 

(1) อาจารย์ประจาํหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน

หลักสตูร 

× × × × × 

(2) มีรายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

× × × × × 

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

× × × × × 

(4) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและรายงานผล

การดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูรตามแบบ  

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
× × × × × 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่กาํหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ดาํเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

× × × × × 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํด้านการจัดการเรียนการสอน 
× × × × × 

(9) อาจารย์ประจาํทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
× × × × × 

(10) จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อปี 
× × × × × 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

  

× × × 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่

เฉล่ียไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  
× × × 

หมายเหตุ  เกณฑก์ารประเมินคือ มีการดาํเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผล

การดาํเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี และผลการดาํเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑดี์จึงจะ

ได้รับการเผยแพร่หลักสตูรที่ได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการดาํเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

             1.1.1 ผู้เรียนประเมินกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยให้ผู้เรียนประเมินตามแบบ

ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  1.1.2 อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินกลยุทธก์ารสอนของตนเองจากการสงัเกตพฤติกรรม

การเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการสอนของนิสติทั้งในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งผลงานของนิสติที่ได้รับ

มอบมายในแต่ละรายวิชา และประเมินประสทิธภิาพการสอนได้จากผลการเรียนของนิสติในรายวิชา

น้ัน 

           1.1.3 กรรมการบริหารหลักสตูรฯ จดัประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และขอ

คาํแนะนาํจากอาจารย์ที่มีประสบการณ ์

 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน 

            1.2.1 ผู้เรียนประเมินกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยให้ผู้เรียนประเมินตามแบบ

ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรายงานผลการ

ประเมินให้แก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือใช้ในการปรับปรงุกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

 1.2.2 อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองจากแบบประเมินกลยุทธก์ารเรียนการสอนที่จดัทาํขึ้นโดย

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาผลการประเมินจาก 1.2.1 และ 1.2.2 เพ่ือใช้

ประกอบการพัฒนาและปรับปรงุทกัษะกลยุทธก์ารสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสตูรในภาพรวม และการบรรลุผลการเรียนที่

คาดหวัง ได้มาจากบุคคล 3 กลุ่มต่อไปน้ี 

 2.1 นิสติ ให้ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในรายวิชาที่ลงทะเบียน 

 2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ตรวจประเมินตามรอบที่กาํหนด โดยสาํนัก

ทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยามีการเตรียมหลักฐานและข้อมูลเพ่ือพร้อมรับการตรวจประเมิน 

 2.3 ผู้ใช้บัณฑติ มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑติ 

 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 

7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา

เดียวกนัอย่างน้อย 1 คน  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 
 4.1 จัดทาํรายงานการประเมินหลักสตูรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดบัต่าง ๆ คณาจารย์

และผู้เกี่ยวข้อง 

 4.2 จัดประชุมวางแผนปรับปรงุหลักสตูร และกลยุทธก์ารสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็น

ฐานการปรับปรงุ 

 4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (Steakholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรงุหลักสตูรและกลยุทธก์ารสอน 
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ภาคผนวก ก  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โดยที่เ

ระดับบัณฑติ

มีประสิทธิภา

อาศัยอ

พ.ศ. 2541 ป

วันที่ 8 เดือน
 

ขอ 1  

ระดับบัณฑติ
  

ขอ 2  

บัณฑิตศึกษา

บรรดา

หรือซึ่งขัดหรื
 

ขอ 3  

“มหาวิ

“สภาม

“สภาวิ

“อธิกา

“บัณฑิ

“คณบ

เปนการสมคว

ตศึกษาใหมีค

าพยิ่งขึน้  

อํานาจตามค

ประกอบกับม

นเมษายน พ.ศ

   ขอบังคับนี้

ตศึกษา พ.ศ. 

   ใหยกเลิก ข

า พ.ศ. 2548 

าระเบียบ ขอบ

รอแยงกับขอบั

   ในขอบังคับ

วิทยาลยั” หม

มหาวทิยาลัย

วิชาการ” หมา

ารบดี” หมาย

ฑติวทิยาลัย” 

บดีบัณฑิตวิทย

 ขอบังคั

วาดวย

--

วรแกไขปรับป

วามเหมาะสม

ความในมาตร

ติสภามหาวทิ

ศ.2554 จึงมีม

นเ้รียกวา “ขอบ

 2554 ” 

ขอบังคับมหา

   

บังคับ คาํสั่ง 

บงัคับนี้ใหใช 

บนี ้

มายความวา ม

” หมายความ

ายความวา ส

ความวา อธิก

หมายความว

ยาลัย” หมาย

ับมหาวิทยาล

ยการศึกษาระ

พ.ศ. 2

----------------

ปรุงขอบังคับม

ม และใหการ

รา 16 (2) แหง

ทยาลัยศรีนค ิ

มตใิหออกขอบ

บังคับมหาวทิ

าวิทยาลยัศรีน

ประกาศ หรอื

ขอบังคับนี้แท

มหาวทิยาลัย

มวา สภามหา

สภาวิชาการม

การบดีมหาวทิ

วา บัณฑิตวทิ

ยความวา คณ

 

 

ลัยศรีนครินท

ะดับบัณฑิตศึ

2554 

----------------

มหาวทิยาลยั

รบริหารการศึ

งพระราชบัญ

รินทรวิโรฒ ใ

บังคับไว ดังต

ทยาลัยศรีนคริ

นครินทรวิโรฒ

อมติอ่ืนใด ใน

ทน  

ยศรีนครินทรวิ

าวิทยาลัยศรีน

มหาวิทยาลยัศ

ทยาลยัศรีนค ิ

ยาลัย มหาวิ

ณบดีบัณฑิตวิ

รวิโรฒ  

ศกึษา   

-  

ศรีนครินทรวิ

กษาระดับบัณ

ญญัติมหาวทิย

ในการประชมุ

ตอไปนี ้

รินทรวิโรฒ ว

ฒ วาดวยการ

นสวนทีก่ําหน

วิโรฒ 

นครินทรวิโรฒ

ศรีนครินทรวโิ

ครินทรวิโรฒ 

ทยาลัยศรีนค

ทยาลัยมหาวิ

โรฒ วาดวยก

ณฑิตศึกษาเป

ยาลยัศรีนคริน

ม ครั้งที่ 6/255

าดวยการศึก

รศึกษาระดับ

ดไวแลวในขอ

ฒ 

โรฒ  

ครินทรวิโรฒ 

วทิยาลยั 

การศึกษา

ปนไปอยาง

นทรวิโรฒ 

54 เมื่อ

ษา 

อบังคับนี้ 
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ศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาทีห่ลักสูตรหรือสาขาวิชาสงักัด ซึ่ง

หมายความถงึบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาของคณะ 

สถาบนั สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกาํกับของมหาวิทยาลยัดวย  

“คณะกรรมการบริหารหลักสตูร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตางๆ  ภายใน

คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานกั หรือหนวยงานที่เทียบเทา  หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาพหวุิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา

หนาที่บริหารจัดการหลักสตูร  

“คณาจารยบณัฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี

หนาทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่เปด

สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ   

ขอ 4     เพื่อใหการดําเนนิการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรยีบรอย บัณฑติวิทยาลัย

อาจกําหนดวธิีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏบิัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

สวนการดําเนนิการใดๆ ที่เกีย่วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมไิดกําหนดไวในขอบังคับนี ้ และ

มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว  หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวทิยาลยันาํเสนอ

สภามหาวทิยาลัยเปนกรณีไป 
 

ขอ 5     ใหอธกิารบดีรักษาการตามขอบังคบันี ้ในกรณีทีม่ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้ 

หรือในกรณีทีม่ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วนิิจฉัยสัง่

การ และใหถอืเปนที่สุด  
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา  

 

ขอ 6    ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรยีนออกเปน 3 ระบบ ดังนี ้

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา

ไมนอยกวา 30 สัปดาห 

6.2  การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดงันี ้
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    6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  

    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

    ระบบการจดัการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3  อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห  

จํานวนชัว่โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่โมงการ

เรียนตามที่กาํหนดไวตามขอ 8 

การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชดุวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน

ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 

ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจดัการศึกษาแบบใด 

ขอ 7     การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค 

ตองจัดการเรยีนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2 

ประเภท ดังนี ้

7.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นสิิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกติ ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับหลักสตูรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบจํานวน

หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
 

ขอ 8    หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี

หนวยกิตกําหนดไว ดังนี ้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค 
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8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากบั 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏบิัติการคลินิก การทาํโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใด

ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถงึ 180  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย

ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบคาหนวย

กิตกับช่ัวโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

ขอ 9     หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี ้

9.1 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิต เปนหลกัสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศกึษาในระดับ 

ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว 

9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ปริญญาบัณฑิต 

9.3 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลกัสตูรการศึกษาสาํหรับผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว  

9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต 

9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวทิยาลยัเห็นสมควร 

 

ขอ 10    มหาวิทยาลัยอาจจดัหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย

หลักเกณฑการเทียบความรูใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลยักําหนด 

ขอ 11    โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี ้

11.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู 

ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
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11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอย

กวา 36 หนวยกิต หลกัสูตรนีม้ี 2 แผน 

         11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยัโดยมีการทําปรญิญานิพนธ ซึ่งอาจมีได  

2  แบบ คือ 

                   แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากจิกรรมวชิาการอืน่ประกอบ

ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาตามทีห่ลักสูตรกําหนด 

                   แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ

รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

                  11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ 

แตตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต 

11.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจยัเพื่อพัฒนานักวชิาการและนกั

วิชาชพีชัน้สูงโดยมีการทําปรญิญานิพนธทีก่อใหเกิดความรูใหม และมคีุณภาพสูงในทางวิชาการ  

หลักสูตรนี้ม ี2 แบบ คือ 

แบบ 1  เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธทีก่อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง

หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย

กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี ้

แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต  จะตองทําปริญญานพินธไมนอยกวา 48  

หนวยกิต 

แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย

กิต 

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธที่มีคณุภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชพี และศึกษารายวชิาเพิม่เติม ดงันี ้

แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทาํปรญิญานิพนธไมนอยกวา 36 

หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย

กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

ขอ 12    กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลา 

เปนดังนี ้
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12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู ใหใช

ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนสําเรจ็การศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3 

ปการศึกษา 

12.2   หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา 

12.3   หลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  และอยางมากสาํหรับนิสิตวุฒิเร่ิมตน

ตางกนั ดงันี ้

          12.3.1  นิสิตวฒุิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทยีบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา 

          12.3.2  นิสิตวฒุิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกนิ 6 ปการศึกษา 

12.4  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวทิยาลยัเปนผูกําหนดระยะเวลา 

ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย

เวลาใหกับนิสิตไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพจิารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชาํระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25 

สําหรับนิสิตทีศ่ึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลกัสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรกําหนด

จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย

กิตในสัดสวนที่เหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจาํเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรยีนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก

เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง

ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวทิยาลัย   

ขอ 13  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานพินธ

อยางเดยีว ใหหลักสูตรคํานงึถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรอืส่ิงพิมพ

ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนนุการวจิัย

ในสาขาวิชาทีเ่ปดสอนได 

13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมอืสนับสนนุ 

ขอ 14    การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบัต้ังแตวันที่

ข้ึนทะเบยีนเปนนิสิตตามขอ 19.2 

ขอ 15   จาํนวนและคุณวุฒขิองอาจารย 
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาทีจ่ดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลกัสูตรจะตองเปน

คณาจารยบณัฑิตศึกษา มคีุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับสาขาทีเ่ปดสอน  ทัง้นี้อาจารยประจําในแตละ

หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกนิกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลกัสูตรพหุ

วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกาํหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ

สัมพันธกับหลกัสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลกัสูตรระดับมหาบัณฑติ

หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลกัสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ

มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกนัไดอีก 1 หลักสูตร  

ในกรณีเปนหลกัสูตรรวมระหวางสถาบนัหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย

ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอืเปนอาจารยประจําหลกัสตูรได   

โดยอาจารยประจําหลกัสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรไมนอยกวา 3 คน 

และอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้หมดจะตองมี

คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้  

15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต   

        15.1.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขา 

วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

        15.1.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

        15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่แตงตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย 

     15.1.3  อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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     15.1.4  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มี

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน

และการทาํวิจยัที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2  หลกัสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

         15.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาทีสั่มพันธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

         15.2.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

                     15.2.2.1  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรอืผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทาํวจิยัที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง

จํานวนและคณุสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1 

และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม  

ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการการประเมนิ พ.ศ. 2555 55



 

  

-9-

ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยประจํา

ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทัง้นี้

ตองไมเกิน 10 คน 

อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธของนิสิตปรญิญาโทไดไมเกิน 15 คน 

หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนพินธ ใหคิดสัดสวนจาํนวนนิสิตที่ทาํปริญญา

นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่ทาํสารนิพนธ 3 คน ทัง้นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงัไมสําเร็จการศึกษา

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

หมวด 3 
การรับเขาเปนนิสิต 

 
ขอ 17  คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต 

17.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต   จะตองเปน 

ผูสําเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

17.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา

มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา  

17.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรี หรือ

เทียบเทาที่มีผลการเรียนดมีากตามทีห่ลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑติ หรือเทยีบเทา 
 

ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

มหาวิทยาลยั หรือหนวยงานของรัฐที่มหีนาที่รับรองวุฒกิารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบัติ

อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 18  การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

18.1  สอบคัดเลือก   

18.2  คัดเลือก   

18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

18.4  รับเขาตามขอตกลงของมหาวทิยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ 19   การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต   
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19.1  ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาํหนด โดย

ชําระเงนิตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ืองการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามวนั เวลา และสถานที ่ที่มหาวิทยาลยักําหนด  

ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่มอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่กําหนด 

เปนอันหมดสทิธทิี่จะเขาเปนนสิิต เวนแตจะไดแจงเหตขัุดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ

อักษรในวนัทีก่ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํหนด 

19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวนัแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว 

 
หมวด 4 

การลงทะเบยีน 

   

ขอ 20    การลงทะเบียนเรยีนรายวิชา 

20.1 กําหนดวนั และวิธีการลงทะเบียนเรยีนและขอเพิม่-ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด

ลงทะเบียนเรยีน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลงักําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ

มหาวิทยาลยั วาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในภาคการศกึษาใดของแตละระบบการจดัการศึกษา ตอง

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้  

20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบยีนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา

ตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน

กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

20.5 รายวิชาที่หลกัสูตรกําหนดวาตองเรยีนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ

สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได 

ขอ 21  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได  

นิสิตจะตองลงทะเบยีนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศกึษาในขอ 

6 และประเภทการจัดการศกึษาในขอ 7  นอกจากนีน้ิสิตอาจลงทะเบยีนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 

6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบยีนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัตจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  
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ขอ 22  การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรยีนวชิาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยทีป่รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  

22.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน

หนวยกิตสะสม 

22.3  รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่

ต่ําสุด แตจะนบัรวมเปนจาํนวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ิสิตสามารถลงทะเบยีนเรียนในแตละภาค

การศึกษา 

22.4  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวชิานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ 

22.5  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวชิาเปนพิเศษโดยไมนับ

หนวยกิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บณัฑิตวิทยาลยัเหน็สมควร และจะตองปฏิบัติ

ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 23    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน

ระดับ S 

ขอ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห 

โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 25    การลงทะเบียนเพือ่รักษาสภาพนิสิต 

นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาครบตามทีก่ําหนดในหลกัสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง

ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ

ภายใน 4 สัปดาหนับจากวนัเปดภาคการศึกษา 

ในกรณีทีน่ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          

ขอ 26    นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวชิาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง

(Self Study)  

ขอ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  

27.1  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี ้

 

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5  

C  พอใช (Fair) 2.0  

  D+  ออน (Poor) 1.5  

D  ออนมาก (Very Poor) 1.0  

E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมนิผลโดยใช

สัญลักษณ ดังนี ้ 

สัญลักษณ                        ความหมาย 

S  ผลการเรียน การปฏิบัต ิฝกงาน เปนทีพ่อใจ (Satisfactory)  

U  ผลการเรียน การปฏิบัต ิฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit)  

I  การประเมนิผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)  

IP  ยังไมประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)  
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27.3  การให E  สามารถกระทําในกรณีตอไปนี้ 

      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26 

                  27.3.4  นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศกึษา 

       27.3.5  เปล่ียนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2 

27.4  การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา

เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ัน  หรือการประเมนิผลการฝกงานที่

มิไดกําหนดเปนรายวิชา  ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี   แตในกรณีทีน่ิสิตได U จะตอง

ปฎิบัติงานเพิม่เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร  

27.5  การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ

สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

         27.5.2  อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเหน็สมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ

นิสิตยังปฏิบัตงิานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ  นิสิตที่ไดรับการให

คะแนนระดับข้ัน I จะตองดําเนนิการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จส้ินภายใน 4 สัปดาหนบัแตเปดภาค

การศึกษาถัดไป  เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I  หากพนกาํหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ

เปล่ียนสัญลักษณ I เปนคาระดับข้ัน E ไดทันท ี

27.6  การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี ้

         27.6.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ตามขอ 24 

         27.6.2  นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34 

         27.6.3  นิสิตถูกสัง่พกัการเรียนในภาคเรียนนั้น 

         27.6.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I  

เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมส้ินสุด 

27.7  การให AU  จะกระทาํในกรณทีี่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเรียนวิชาเปนพเิศษโดยไม

นับหนวยกิตตามขอ 22 

27.8  การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกีารสอนหรือการทาํงานตอเนื่องกนั เกินกวา 1 ภาค

การศึกษา  

27.9  ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  
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ขอ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล

ความรู (Comprehensive Examination)  การประเมนิผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมนิ

เปน ดงันี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 29   การประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนพินธ   ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา   

กระบวนการวจิัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา

เกี่ยวกับปริญญานพินธ/สารนิพนธ   การประเมินใหกระทําหลงัจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ

ใหผลการประเมินเปน ดงันี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 30  การเรียนซ้าํหรือเรียนแทน 

30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนซ้าํรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวาคาระดบัข้ัน B 

หรือจะเลือกเรยีนวชิาอืน่ในหมวดเดียวกนัและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกนัแทนกันได  ทั้งนี้ตอง

ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย   

30.2 นิสิตที่คาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดต่ํา

กวาคาระดับข้ัน B หรือจะเลอืกเรียนวิชาอืน่ในหมวดเดยีวกันแทนกันได 
 

ขอ 31   การนบัจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

31.1 การนบัจํานวนหนวยกติเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา

ที่มีการประเมนิผลการศึกษาที่มีคาระดับข้ันตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิิตลงทะเบยีนเรียนซ้ํา หรือเรียน

แทนในรายวิชาใดใหนาํจํานวนหนวยกิต และคาระดับข้ันที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย

ดวย 
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31.2 การนบัจํานวนหนวยกติสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํหนดในหลกัสูตรใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน D ข้ึนไปเทานัน้ 

31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้   

โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย

จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น 

31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถงึภาค

เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจาํนวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาที่

เรียนทัง้หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 

31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อส้ินภาคการศกึษาปกติภาคเรียนที ่2 ที่

นิสิตลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนาํรายวิชานัน้มาคํานวณคาระดับข้ัน

เฉล่ียรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ขอ 32   การทจุริตใด ๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ  

32.1  นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ 

อยางใดอยางหนึง่ดังนี ้  

         32.1.1  ตกในรายวิชานั้น 

         32.1.2  ตกในรายวิชานั้น และพกัการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ

ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา      

         32.1.3  พนจากสภาพนิสิต 

32.2  นิสิตที่ทาํการลอกเลียนปรากฎในปรญิญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวทิยาลัยจะ

เสนอใหมกีารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง 

การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 
หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพกัการเรยีนและการลาออก 

ขอ 33  สถานภาพนิสิต  มีดงันี ้

33.1  สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

         33.1.1  นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบเต็มเวลา 

         33.1.2  นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบไมเต็ม

เวลา 
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33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา  

         33.2.1  นิสิต ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย และ

เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ 

         33.2.2  นิสิตทดลองศกึษา ไดแก ผูที่หลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑติศึกษา

รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ําหนดขึ้นเฉพาะคราว  ยกเวนหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ไมใหมีนิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลัยใหดําเนนิการ

ทําปริญญานพินธได  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับอนุมัติ

จากบัณฑิตวทิยาลยัใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาํหนวยกิตไปคดิรวมกับหลกัสูตรของสถาบนัที่

ตนสังกัด  

         33.2.5  ผูเขารวมศึกษา ไดแก  บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา  โดยอาจเทยีบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน

นิสิต 

ขอ 34   การลาพักการเรียน 

34.1  นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีม่ีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ตอไปนี้ 

         34.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ใดที่มหาวทิยาลัยเห็น

ควรสนับสนนุ 

         34.1.2  ปวยและตองรกัษาตัวเปนเวลานานตามคาํสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย 

         34.1.3  มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต

มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

34.2  การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค

การศึกษานัน้  โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

34.3  การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยงัมีความจําเปนที่จะตอง

ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคาํรองใหมตามขอ 34.2 

34.4  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
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ขอ 35  การลาออก 

นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนสิิตของมหาวทิยาลยั ใหยืน่คํารองตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด 

ขอ 36  การพนจากสภาพนสิิต  

นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี ้

36.1  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

36.2  ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35 

36.3  ถูกคัดชือ่ออกจากมหาวทิยาลยัในกรณีดังตอไปนี้ 

         36.3.1  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข้ึ่นทะเบยีนเปนนิสิตตาม  ขอ 20.3 

         36.3.2   เมื่อพนกาํหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตามขอ 25 

         36.3.3  ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่ 

         36.3.4  คาคะแนนเฉลีย่ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่ํากวา 2.50 

         36.3.5  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา

คะแนนเฉลีย่สะสมไดคาตั้งแต 3.00 ข้ึนไป ภายในเวลาทีก่ําหนด ดังนี ้

                     36.3.5.1  ภาคการศึกษาถดัไปสําหรับนสิิต หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต

และหลักสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสูง 

        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต

และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

         36.3.6 ระยะเวลาอนมุัติเคาโครงปรญิญานิพนธถงึวนัสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตร ไมเปนไปตามกาํหนด ดังนี ้

                    36.3.6.1  สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดอืน 

     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 คร้ัง แลวยังไมผาน 

      36.3.8  เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก

ต่ํากวา 3.00 
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      36.3.9  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ

ประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนิพนธ ระดับข้ันไมผาน (Fail) 

      36.3.10  ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ 

      36.3.11  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

      36.3.12  ทําผิดระเบยีบของมหาวทิยาลัยอยางรายแรง 

         36.3.13  ถกูพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุในคดีอาญา เวนแตความผดิโดยประมาท หรือ

ความผิดลหโุทษ 

36.4  ถงึแกกรรม 
 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติและการโอนหนวยกิต 

 

ขอ 37    การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต 

37.1  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่ง  บัณฑิตวทิยาลยัอาจอนุมัติใหนสิิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ิสิตจะตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง 

37.2  นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา และตองลงทะเบยีนเรียนในประเภททีเ่ปล่ียนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสาํเร็จ

การศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ไมต่ํา

กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อส้ินภาคการศึกษาแรก 

ขอ 38    การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี ้

38.1  การโอนหนวยกิต นิสิตอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน B ข้ึนไป โดยนับหนวยกติรายวิชาที่ขอโอน

มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกติในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ซ้ําอีก  ทัง้นี้รายวิชา

ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกนิ  3 ป    

ผูสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศกึษาตอในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกนัหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทยีบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา

ศึกษา 

การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดี 

และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
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38.2   การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวทิยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนหนวยกิต 

รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนสิิตที่มีความรู ความสามารถ ที่

สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 39    การเทียบโอนความรูและประสบการณ 

มหาวิทยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก

ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่

เปดสอนในมหาวิทยาลัยได  ทัง้นี้หลกัเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย  

ขอ 40    การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวชิา 

นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทาํไดโดยการคัดเลือกจาก

วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ

นับต้ังแตวนัขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวชิาแรกที่เขามาศึกษา  

สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38 

ขอ 41   การรับโอนนิสิตหรอืนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ 

41.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐีานะ

เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวทิยาลยักําหนด ทั้งนีก้ารนับ

ระยะเวลาที่ศกึษาในหลกัสตูร ใหเร่ิมนับต้ังแตเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย 

จะตองยอมรบัการเทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตามขอ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12   
 

ขอ 42  การคนืสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมอํีานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง

ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 
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หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานพินธและสารนิพนธ 

 

ขอ 43    การสอบภาษา 

43.1  นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจาํชาติของ

ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ

อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

43.2  นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอไปนี้ 

         43.2.1  นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบนัการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่

ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บณัฑิตวิทยาลยักําหนดตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

         43.2.2  นิสิตที่กาํลังศกึษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา

ชาติของตนซึง่มีรายวิชาเกีย่วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน

ผานรายวิชานัน้ในคาระดับข้ันไมต่ํากวา B  

         43.2.3  ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลกั

ในการสื่อสาร และการศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับข้ัน P ตามขอ 28 

ขอ 44     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

44.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

44.2  การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานสิิตมี

ความรูพืน้ฐานและมีความพรอมในการทาํปริญญานพินธ  

44.3  ผูมีสิทธสิอบวัดคุณสมบัติ คือ 

         44.3.1  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได 

         44.3.2  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ 

ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่าํกวา 3.00  เมื่อนิสิต

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาครบถวนตามหลกัสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวดัคุณสมบัติตั้งแต

ภาคการศึกษานัน้เปนตนไป 

44.4  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

44.5  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม  ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 

คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้  
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ขอ 45    การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

45.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ

ประมวลความรู 

45.2  ผูมีสิทธิส์อบประมวลความรู คือ นสิิตหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต ดังนี ้

         45.2.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แบบ ก 1   ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู

ได 

         45.2.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข  ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม

หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรูตั้งแตภาคการศึกษานัน้

เปนตนไป 

45.3  วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

45.4  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ิสิตมีสิทธิส์อบประมวลความรูเพยีง 

3 คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตผุลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 

ขอ 46   ปริญญานพินธ 

46.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา

ปริญญานิพนธ                        

46.2  นิสิตจะดําเนนิการเสนอเคาโครงปรญิญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบยีนเรียนในมหาวทิยาลยั

มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกินภาคเรียนที ่5 สําหรับหลกัสูตรมหาบัณฑิต และไมเกนิ

ภาคเรียนที ่7 สําหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress 

Report) ทกุภาคการศึกษา หากมิไดดําเนนิการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถกูระงับการ

ลงทะเบียนหรอืการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย                      

46.3   อาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวทิยาลยั ดังนี้  

          46.3.1  ปริญญานพินธระดับมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา

รวมไดอีก 1 คน  โดยตองมีคณุสมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2  

          ในกรณทีี่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลัก  อาจแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณทีี่มีคุณสมบัตแิตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธหลักตองเปนบคุลากรประจํา

ในสถาบนัเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน

บุคลากรประจาํในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันทีม่ีความรู ความเชีย่วชาญหรือ 

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและวธิีการ

ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลัย

เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

       46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่

ปรึกษารวมเพิม่ไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2  

       ในกรณีทีข่าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

                   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักตองเปนบุคลากร

ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม อาจ

เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัทีม่คีวามรู ความเชี่ยวชาญหรือ

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและ

วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ

แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลยั และเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

                   ในกรณีหลกัสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวม อาจารยผูสอบ

ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาทีเ่ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ

เสนอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบการแตงตั้งดังกลาว 

                  ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให

เทียบเคยีงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทยีบเคยีง

และยอมรับใหเทียบเทาผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธตอบัณฑิตวทิยาลยั  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวทิยาลยัทีม่คีุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม

เปนอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวมได  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน  

และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเหน็ชอบไมนอยกวา 

2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทาํหนาที่เปนเลขานกุาร   

ในคณะกรรมการที่แตงตัง้จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่

ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํหนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธดวย  

เลขานุการที่ตองเขารวมพิจารณาทกุครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได 

โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลกัสูตรประจําสาขาวชิาเปนผูเสนอรายชื่อโดย

ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาแตงตั้ง 

สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานพินธตองเปนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลยัหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และ

ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี)  และกรรมการอีก 1 คนที่เปน

กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวชิาเอกหรือสาขาวิชาซึง่เคยเขาประชมุพิจารณาเคาโครงปริญญา

นิพนธของนิสิต และผูทรงคณุวุฒิภายนอกอีก 1 คน  โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ  
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หากมีความจาํเปนอยางยิง่ที่จะตองแตงตัง้กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพื่อใหคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัยอนุมัต ิและในกรณีทีน่ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานพินธ แตคณะกรรมการสอบ

ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ใหคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมตัิ                 

46.6  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํปริญญานพินธซึ่งบัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัต ิใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวทิยาลัย 

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในปริญญานพินธ ใหแกมหาวทิยาลยัพรอมกับ

ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ 

ขอ 47   สารนพินธ 

47.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนพินธ 

47.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่คนตามคําแนะนาํของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3 

47.3  องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ และกรรมการสอบสาร

นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี ้         

         47.3.1  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ  ตองเปนอาจารยประจํา

ของมหาวทิยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทําวจิัยที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํนวนไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลกัสูตรที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 1 

คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรไมต่ํากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวชิานัน้เปน

กรรมการเพิม่เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปนผูพิจารณาโครงการสาร

นิพนธได 

         คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทาํ

หนาทีเ่ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลกัสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนพินธ 1 

คน และผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่

จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาอนมุัติ ในกรณทีี่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม

ครบคณะ แตนิสิตมีความจาํเปนอยางยิง่ตองสอบ ใหนสิิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัอนุมัติ  

         กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํสารนิพนธซึง่บัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย    

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวทิยาลัยพรอมกบัการสงสาร

นิพนธฉบับสมบูรณ 
 

หมวด 9 
การขอรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

 

ขอ 48    การขอรับปริญญา  

48.1  ในภาคเรียนใดทีน่ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยืน่คํารองขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนยีบตัรที่บัณฑิตวทิยาลยั                      

48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี ้ 

คุณสมบัติทั่วไป 

      48.2.1  มเีวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา

ตามทีก่ําหนดในขอ 12 

      48.2.2  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลกัสูตร  

      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  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง 

      48.2.7  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลยักาํหนด 

      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนนิการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

     ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา

ขยายเวลาใหกับนิสิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนมุัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25       

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  

      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.10  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.11  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

      ในกรณทีี่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารกัษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25     

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  

      48.2.12  สอบประมวลความรูได  

      48.2.13  เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก

เปลาสารนิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนพินธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.14  สงสารนพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

      48.2.15  สอบวัดคุณสมบัติได  
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      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.17  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.18  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตพีิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น  

       ในกรณีทีไ่มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑติวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารกัษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25  

 ขอ 49    การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับ

ปริญญา ที่มีคณุสมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อขออนุมัติ

ปริญญา หรือประกาศนยีบตัร 

 
หมวด 10 

การประกันคุณภาพ 
 

ขอ 50  ทกุหลกัสูตรจะตองกาํหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย

ประกอบดวยประเด็นหลกั 7 ประเด็น คือ 

50.1 การบริหารหลักสูตร 

50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 

50.3 การบริหารคณาจารย 

50.4 การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

50.5 การสนบัสนุนและการใหคาํแนะนาํนสิิตบัณฑิตศึกษา 

50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 

ขอ 51 ใหทกุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรใหทันสมยั โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากาํหนด 
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ขอ 52

แลวเสร็จในข

บังคับอยูกอน

 

ประกา

 

 

  

  

2 การดําเนินก

ขณะที่ขอบังคั

นวันที่ขอบังคั

าศ ณ วนัที ่ 2

 

 

การใดที่เกดิขึน้

คบันี้มีผลใชบั

คบันี้มีผลใชบัง

22 เมษายน พ

  

  

 

-28

 

บทเฉพาะก

นกอนวันทีเ่ขี

ังคบั ใหดําเนิ

ังคบัจนกวาจ

พ.ศ. 2554 

 

 

8-

กาล           

ยนขอบังคับนี

นนิการหรือปฏิ

จะดําเนนิการ

  (ศาสตราจา

นายกสภามห

นี้มีผลใชบังคั

ฏิบัติการตอไป

แลวเสร็จ 

ารย ดร.เกษม

หาวทิยาลยัศ

บั และยังดาํเ

ปตามขอบังคั

ม  สุวรรณกุล

ศรีนครินทรวิโร

เนินการไม

คบัที่ใช

) 

รฒ 
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ภาคผนวก ข   สาํเนาคําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรบัปรุงหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 
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ภาคผนวก ง   รายงานการประเมินหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรปรบัปรุง) 
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สรุปการประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

 

 สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบันได้มีผู้สาํเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรน้ีแล้วจาํนวนหน่ึง ประกอบกับเป็นช่วงครบรอบวงรอบการพัฒนาหลักสูตร สาํนักทดสอบ

ทางการศึกษาและจิตวิทยาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการการประเมินให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกบัสงัคมในปัจจุบัน 

 การดาํเนินการปรับปรงุหลักสตูรมีกระบวนการดังน้ี 

1.จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของโครงสร้างหลักสตูร คาํอธิบายรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสตูรมีความเหน็ว่า โครงสร้างหลักสตูรมีความเหมาะสมดีแล้ว แต่คาํอธิบายรายวิชาบาง

รายวิชามีเน้ือหาใกล้เคียงกนั ทาํให้มีการจัดการเรียนการสอนซํา้ซ้อนกนั  

 2.อาจารย์ผู้สอนใช้เทคนิคการสัมภาษณ์นิสติที่กาํลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันถึงรายวิชาที่ได้เรียน

ไปแล้ว พบว่านิสิตให้ความเห็นตรงกันว่า มีการซํ้าซ้อนกันในเน้ือหาของรายวิชาบางรายวิชา เช่น 

รายวิชา วม522 ระเบียบวิธีการประเมิน มีเน้ือหาใกล้เคียงกับรายวิชา วม512 พ้ืนฐานของการ

ประเมิน เป็นต้น 

3.หลังจากน้ันได้จัดการสมัมนาร่วมกบับัณฑติที่สาํเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรน้ี เม่ือวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2552 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิต ผลจากการสัมมนา บัณฑิตแจ้งว่ามีบาง

รายวิชาที่มีเน้ือหาวิชาซํา้ซ้อนกนั นิสติไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกการประเมินจริง แต่ละวิชามีอาจารย์สอน

หลายคนทาํให้เน้ือหาวิชาที่เรียนไม่ค่อยต่อเน่ือง และต้องการให้เปิดรายวิชาเลือกให้หลากหลายมาก

ขึ้น 

4.คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในขั้นต้น และนาํ

หลักสูตรไปขอรับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เม่ือวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2553 

ซ่ึงผู้เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเหน็ พอสรุปได้ว่า รายวิชาต่าง ๆ ครอบคลุมการประเมินดีแล้ว แต่ควร

เพ่ิมคาํอธิบายรายวิชาในส่วนที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาต่าง ๆ ให้มากกว่าน้ี ควรจัดกลุ่ม

รายวิชาแยกระหว่างการประเมินที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา กับการประเมินที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 

ควรกาํหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและทาํประชาสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมจาํนวน

นิสติ 
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คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 

วิเคราะห์และดาํเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

โดยคาํนึงถงึเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาดังน้ี 

1.ยุบรวมรายวิชาที่มีความซํา้ซ้อน เช่น ยุบรวมเน้ือหาวิชาบางส่วนจากรายวิชา วม 512 

พ้ืนฐานการประเมิน เข้ากบัรายวิชา วม 522 ระเบียบวิธกีารประเมิน 

2.เพ่ิมคาํอธิบายรายวิชาให้มีเน้ือหาเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมแทรกอยู่ตามคาํแนะนาํของ

ผู้เช่ียวชาญ 

ทั้งน้ีการปรับแก้หลักสูตรน้ัน คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ตั้งเป้าหมายของการ

ปรับแก้ไขเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์

ของการประเมิน สามารถทาํการประเมินและใช้ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนาอย่างมีคุณธรรม

จริยธรรมต่อไป 
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ภาคผนวก จ ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจําหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ช่ือ – นามสกุล นายชาญวิทย์ เทยีมบุญประเสริฐ 

ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

สงักดั สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

เบอรติ์ดต่อ 5204 

E-mail chanwitt@swu.ac.th 

สาขาทีเ่ช่ียวชาญ วัดผลการศึกษา สถติิ  วิธวิีทยาการวิจัย การวิจัยเชิงประเมิน  

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การทดสอบและ

วัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2537 

ปริญญาโท กศ.ม. (การวดัผล

การศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2521 

ปริญญาตรี กศ.บ. (คณติศาสตร์) 

 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2517 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

 

2.  การนาํเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

 

3.  บทความวิชาการ 

 

4.  หนงัสือ ตํารา 

1. วิธกีารสถติสิาํหรับการวิจยั 

 2. วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 3. ประเภทการวิจัย 

 4. การวัดความถนัด 

 5. เอกสาร มสธ ระดบัปริญญาโท ชุด พัฒนาเคร่ืองมือสาํหรับการประเมินผลการศึกษา 
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5. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

1. การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างความถนัดทางการเรียนกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

             ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2. การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท ปี พ.ศ. 2527 2528 (ผู้ร่วมวิจัย) 

 3. การประเมินผลโครงการอสีานเขยีว (ผู้ร่วมวิจัย) 

 4. การพัฒนาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกที่สร้างตามทฤษฎ ี

              สมรรถภาพทางสมองของเทอร์สโตน (2540)   

5. รปูแบบการบริหารจัดการที่ดใีนมุมมองของประชาคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้

ร่วมวิจัย 2540)  

6. รปูแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย (ผู้ร่วมวิจัย  2544) 

7. การประเมินการพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
ชนบท (ICT) (ผู้ร่วมวิจัย 2549) 

 

ภาระงานสอนทีมี่อยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

บณัฑิตศึกษา วิธกีารวิจัยทางการศึกษา 

สมัมนาการวิจยัและสถติิทางการวัดผลการศึกษา 

กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้ 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

การสมัมนาการวิจัยนันทนาการ 

การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ลาํดบัที ่ รายวิชา 

1 วม521 หลักการ ทฤษฎแีละรปูแบบการประเมิน 

2 วม512 การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

3 วม536 การประเมินเพ่ือการบริหารจัดการ 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจําหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวสทุธวิรรณ   พีรศักดิ์โสภณ 

ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

สงักดั สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

เบอรติ์ดต่อ 5352 

E-mail suthiwan@swu.ac.th 

สาขาทีเ่ช่ียวชาญ วัดผลการศึกษา สถติิ  วิธวิีทยาการวิจัย การประกนัคุณภาพการศึกษา 

การวิจัยเชิงประเมิน คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การทดสอบและ

วัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2546 

ปริญญาโท กศ.ม. (การวดัผล

การศึกษา) 

 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 

2529 

ปริญญาตรี กศ.บ. (คณติศาสตร์) 

 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณโุลก 

2523 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

1.  สทุธวิรรณ  พีรศักดิ์โสภณ และสมกจิ  กจิพูนวงศ.์ (2546,  มกราคม - เมษายน).    

"การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประมาณค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือวัดตามข้อตกลงแบบ

คะแนนจริงสมัพันธ,์" วารสารการวดัผลการศึกษา.  24(72) : 29-44.  

2. สทุธวิรรณ  พีรศักดิ์โสภณ (2548).  " การตรวจสอบค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานใน

การวัดอย่างมีเง่ือนไขของแบบทดสอบที่มีสดัส่วนของรปูแบบคาํถามต่างกนั,” วารสารมหาวิทยาลยั

มหาสารคาม การวดัผลการศึกษา.  2(72) : 29-44.  

3. มณรัีตน์  บัวบาน,  สทุธวิรรณ  พีรศักดิ์โสภณ และ สมทรง  สทิธ.ิ  (2548, มีนาคม).  

"ผลของการจัดเรียงข้อสอบที่มีต่อคุณภาพของข้อสอบแบบเลือกตอบวิชาวิทยาศาสตร์เม่ือวิเคราะห์

โดยใช้ทฤษฎกีารทดสอบแบบมาตรฐานเดิมและทฤษฎกีารตอบข้อสอบ," ใน Proceedings 4
th
 การ
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ประชมุเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่4  (The 4
th
 National Symposium on 

Graduate Research).  บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 223 - 227.   

          4. ปรีชา  การสอาด, สทุธวิรรณ  พีรศักดิ์โสภณ และมณเฑยีร  พัวไพบูลย์. (2548, 

มกราคม). "การวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผดิชอบต่อสงัคมของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สงักดักรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม,"  เอกสารการประชุมทางวิชาการ การเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ ์คร้ังที่ 7 ประจาํปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

5. เบญจวรรณ  หอมหวล,  สทุธวิรรณ  พีรศักดิ์โสภณ และมณเฑยีร  พัวไพบูลย์ (2548)   

"การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียน สงักดักองการศึกษา

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.  การนาํเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

 

3.  บทความวิชาการ 

                    - การวัดผล และทกัษะกระบวนการ  

                        - โปรแกรม : CACIO - 3600 fx 

                       - การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ Kruskal Wallis. 

                        - การใช้เคร่ืองคิดเลขในการคาํนวณหาค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์Point 

Biserial and Biserial Correltaion 

  - มาตราการวัด (Measurement Scales) 

  -  Symmetric and Asymmetric Measures of Association 

  -  การวิจัยในช้นเรียน 

  -  ความเช่ือม่ันของผู้ประเมิน 

  -  สหสมัพันธภ์ายในช้ัน     ฯลฯ 

 

4.  หนงัสือ ตํารา 

                         - เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัดผลการศึกษา  

   - เอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย 

   - หนังสอื “สถติินอนพาราเมตริก” 

   - หนังสอื “วิธกีารทางสถติสิาํหรับการวิจยั” 

 

 



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวทิยาการการประเมิน พ.ศ. 2555 89 

5.งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

     - การคิดอภิมานและความรู้สกึในการอ่านภาษาองักฤษของนิสติปริญญาตรี คณะ

ศึกษาศาสตร์และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2543)  

 - การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนสาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  (2539 - 2543) 

 - ความสมัพันธร์ะหว่างความฉลาดทางอารมณก์บัความสามารถทางกลไกของนิสติ  (2546.) 

(ผู้ร่วมวิจัย) 

- บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547)    

- การประเมนิความสาํเรจ็ในการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(2548)  

- การประเมนิโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กบั มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสติ : หลักสตูรครศุาสตรบัณฑติ สาขาการศึกษาปฐมวัย   แหล่งทุน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  (ผู้ร่วมวิจัย) (2550)  ทุนวิจัยภายนอก  

 - การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบ SWU-SAT ที่ใช้ในการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎกีารทดสอบแบบมาตรฐานเดมิและทฤษฎกีาร

ตอบข้อสอบ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ สาํนักทดสอบ ฯ ประจาํปี

งบประมาณ 2551) 

- การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านคดิวิเคราะห์สาํหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษา

ภาคบังคบั (ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552-2553)  

 

ภาระงานสอนทีมี่อยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

บณัฑิตศึกษา 504721 วิจัยการศึกษา 

504727 สถติิเพ่ือการวิจัย 

504707 การวัดความถนัด 

909704 การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหต ุ

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ลาํดบัที ่ รายวิชา 

1 วม522 ระเบียบวิธกีารประเมิน 

2 วม531 การประเมินโครงการ 

3 วม537 การประเมินบุคลากร 

4 วม543 การประกนัคุณภาพการศึกษา 

5 วม533 สมัมนาการประเมิน 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจําหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ช่ือ – นามสกุล นายสรุชัย  มีชาญ 

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สงักดั สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

เบอรติ์ดต่อ 403 

E-mail surachaim@swu.ac.th 

สาขาทีเ่ช่ียวชาญ วัดผลการศึกษา สถติิ  วิธวิีทยาการวิจัย การวิจัยเชิงประเมิน การ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การทดสอบและ

วัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2539 

ปริญญาโท กศ.ม. 

(การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2533 

ปริญญาตรี กศ.บ. 

(การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2528 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

สรุชัย    มีชาญ. (2545).  "ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบถูกผดิหลายตัวเลือกที่ใช้วิธตีรวจให้คะแนน

ต่างกนั,"    วารสารสงขลานครินทร ์ฉบบัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร.์  8(2),  133-

146. 

สวิุมล    เขี้ยวแก้ว และคณะ. (2545). "รปูแบบการบริหารงานวิชาการในเขตพ้ืนที่การศึกษาสาํหรับ

ห้าจังหวัด   ชายแดนภาคใต้,"  วารสารสงขลานครินทร ์ฉบบัสงัคมศาสตรแ์ละ

มนุษยศาสตร.์  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 
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2.  การนาํเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

 

3.  บทความวิชาการ 

สรุชัย    มีชาญ. (2545).  "การให้คะแนนสาํหรับความรู้บางส่วน โดยใช้ข้อสอบถูกผดิหลายตวัเลือก

และข้อสอบถูกผดิรายขั้นตอน,"  วารสารศึกษาศาสตร.์  14(1),  1-9. 

สรุชัย    มีชาญ. (2546).  "คะแนน และแนวคดิพ้ืนฐานในการตัดเกรด,"  วารสารศึกษาศาสตร.์  

15(2), 80-92.          

สรุชัย    มีชาญ. (2547).  "ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน,"  วารสารสงขลานครินทร ์ฉบบั

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร.์  10(1),   

 

4.  หนงัสือ ตํารา 

สรุชัย  มีชาญ. (มปป.). "บทที่ 2  หลักสตูร การเรียนการสอน และการประเมินผล," เอกสารการ

สอนการวดัผลและประเมินผลการศึกษา. สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี.  หน้า 20-51. 

สรุชัย  มีชาญ. (2547). สมุดปฏิบติัการรายวิชา 276-201 การวดัและการประเมินผลการศึกษา 

เล่ม 1 : ความรูเ้บื้ องตน้เกีย่วกบัการวดัและประเมินผลการศึกษา. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 176 หน้า.             

สรุชัย  มีชาญ. (2547). สมุดปฏิบติัการรายวิชา 276-201 การวดัและการประเมินผลการศึกษา 

เล่ม 2 : สถติิ      พื้ นฐาน สําหรบัการวดัและประเมินผลการศึกษา. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 97 หน้า                  

 

5.งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

1.การศึกษาความเช่ือม่ันและความตรงในการจาํแนกนักเรียนตามความรอบรู้และไม่รอบรู้ ของ

แบบทดสอบ       องิเกณฑท์ี่ใช้วิธกีารกาํหนดคะแนนจุดตดัต่างกนั.  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2541) 

2.ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบถูกผดิหลายตัวเลือกที่ใช้วิธตีรวจให้คะแนนต่างกนั.  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2544) 

3.ประสทิธผิลของการใช้สมุดปฏบิตัิการ รายวิชา 276-201  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2547) 

4.รปูแบบการบริหารงานวิชาการในเขตพ้ืนที่การศึกษาสาํหรับห้าจังหวัด ชายแดนภาคใต้.  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2545-ผู้ร่วมวิจัย)  

5.การประเมินผลการดาํเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจาํปี 2546.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

(2546-ผู้ร่วมวิจัย) 
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6.การประเมินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กบัมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสติ : หลักสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาการศึกษาปฐมวัย. (2550-ผู้ร่วมวิจัย) 

 

ภาระงานสอนทีมี่อยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

บณัฑิตศึกษา วม539 การประเมินการเรียนรู้ 

วม533 สมัมนาการประเมิน 

 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ลาํดบัที ่ รายวิชา 

1 วม540 การประเมินหลักสตูร 

2 วม544 ระเบียบวิธกีารตรวจสอบคุณภาพ 

3 วม535 การประเมินผลผลิต 

4 วม533 สมัมนาการประเมิน 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจําหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ช่ือ – นามสกุล นายราชันย์  บุญธมิา 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

สงักดั สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

เบอรติ์ดต่อ 089-7664051 

E-mail rachun@swu.ac.th 

สาขาทีเ่ช่ียวชาญ วัดผลการศึกษา สถติิ  วิธวิีทยาการวิจัย การวิจัยเชิงประเมิน การ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร) 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2541 

ปริญญาโท กศ.ม. 

(การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2536 

ปริญญาตรี กศ.บ. 

(การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2534 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

 

2.  การนาํเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

 

3.  บทความวิชาการ 

 1.การประเมินผลวิชามนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม ประจาํปีการศึกษา 2540 

 2.การวิเคราะห์พหุระดับของการวิเคราะห์ถดถอย 

 3.การศึกษาความเช่ือม่ันพหุคูณของการวัดความถนัดทางการเรียน 

 4.ค่าความเช่ือม่ันของผู้ให้คะแนน 

 5.การวัดค่าขนาดอทิธพิลจากการทดสอบด้วยค่าท ี

 6.ความเช่ือม่ันของการตรวจให้คะแนนข้อสอบอตันัย 
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4.  หนงัสือ ตํารา 

 -การวิเคราะห์พหุระดับ 

 

5.งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 1.นักวิจัยประจาํโครงการ “การประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2538 – 

2538) ด้านคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา” ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

สาํนักนายกรัฐมนตรี (2540) 

 2.นักวิจัยประจาํโครงการ “การกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา” ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนักนายกรัฐมนตรี (2540) 

 3.การวิจัยเร่ือง “การประเมนิผลวิชามนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม ประจาํปีการศึกษา 

2540” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542) 

 4.การวิจัยเร่ือง “เจตคติของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2539) 

 

ภาระงานสอนทีมี่อยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

บณัฑิตศึกษา วิธแีสวงหาข้อเทจ็จริงเชิงปริมาณและคุณภาพทางการศึกษา 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย 

การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามประยุกต ์

การวางแผนและการวิเคราะห์การทดลอง 

การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 

การวิจัยทางการศึกษา 

หลักการและทฤษฎทีางการประเมิน 

สถติิเพ่ือการวิจัย 

การใช้สถติิและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกฬีา 

ระเบียบวิธวิีจยัขั้นสงู 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ลาํดบัที ่ รายวิชา 

1 วม521 หลักการ ทฤษฎแีละรปูแบบการประเมิน  

2 วม538 การประเมินคุณภาพในองคก์รและเครือข่าย  

3 วม532 การประเมินเชิงคุณภาพ 

4 วม533 สมัมนาการประเมิน 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจําหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวอไุร  จักษ์ตรีมงคล 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

สงักดั สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

เบอรติ์ดต่อ 404 

E-mail urai@swu.ac.th 

สาขาทีเ่ช่ียวชาญ วัดผลการศึกษา สถติิ  วิธวิีทยาการวิจัย การวิจัยเชิงประเมิน การ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การทดสอบและ

วัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2545 

ปริญญาโท ศษ.ม. (วิจัยและประเมิน

การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 

ปริญญาตรี กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2534 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

 

2.  การนาํเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

 

3.  บทความวิชาการ 

 

4.  หนงัสือ ตํารา 

 

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

1. การสาํรวจพฤติกรรมและความคดิเหน็เกี่ยวกบัผลกระทบของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

2. โรงเรียนประเภทอาชีวศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร: ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 

3. การศึกษาสาเหตุการเพ่ิม/ลดวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 
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4. การจองวิชาเรียน ภาคเรียน2/2005 ผ่านทางอนิเทอร์เนต็ 

5. การใช้บริการกรงุศรีอเีพย์เมนต์ในการลงทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ ภาคเรียน

ที่ 2/2004 

6. ความพึงพอใจในการให้บริการของสาํนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ ภาค

เรียนที่ 2/2004 

7.การสาํรวจข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญภาคเรียนที่ 1/2548 

8.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาํนักบริหารทรัพยากรบุคคลปีการศึกษา 2547 

9.ประเมินโครงการสมัมนาเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  

10.ทศันคตใินการทาํงานของบุคลากรในสงักดัสาํนักรองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 

11.ประเมินผลการฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงับเหตุอคัคภีัย 

12.การสาํรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานในสงักดัรองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 

13.Student Feedback Report (Faculty of Arts)  

14.การสาํรวจแนวคดิเกี่ยวกบักจิกรรมเพ่ือสงัคมสาํหรับวัยรุ่นไทยในจังหวัดชลบุรี และสพุรรณบุรี 

(บ.ไทยยามาฮา มอเตอร์ เจ้าของโครงการ) 

15.พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอ์าหารประเภทซปุกึ่งสาํเรจ็รปู (บ.ทรีโอพลัส เจ้าของ

โครงการ) 

16.การตรวจสอบคุณภาพศูนย์บริการและโชว์รมู บ.โตโยต้า มอเตอร์ แห่งประเทศไทย โดยลูกค้า

นิรนาม 

17.ตรวจสอบการบริการของเทสโก้โลตัสเอก็เพรส โดยลูกค้านิรนาม 

18.สาํรวจพฤติกรรมผู้บริโภค (บ.เทสโก้ โลตัส) 

ภาระงานสอนทีมี่อยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี ศษ434 การประเมินการเรียนรู้ 

บณัฑิตศึกษา วม511 กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ลาํดบัที ่ รายวิชา 

1 วม511 กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ 

2 วม534 การประเมินความเป็นไปได้ 

3 วม539 การประเมินการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ช่ือหลกัสูตรเดิม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

ช่ือหลกัสูตรปรบัปรุง วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

 

หลักสตูร พ.ศ. 2547 หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 หมายเหต ุ

วม511 กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้

ความจริงของมนุษย์               3(3-0) 

EV511 Human Inquiry Paradigms 

 

        ศึกษาที่มาของความรู้ความจริง 

กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้ความ 

จริงที่ครอบคลุมประสบการณก์ารเรียนรู้

ของมนุษย์  โดยเน้นในสาขาวิทยาศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพ่ือ

นาํไปสู่ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎแีละการ

ปฏบิัติเกี่ยวกบัการวางแผน การออกแบบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล และ

การนาํผลการประเมินไปใช้ประโยชน์  

ตามฐานคติความเช่ือของแต่ละกระบวน

ทศัน์ 

วม511 กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้

ความจริงของมนุษย์             3(3-0-6) 

EV511 Human Inquiry Paradigms 

 

        ศึกษาที่มาของความรู้ความจริง 

กระบวน-ทศัน์การแสวงหาความรู้ความ

จริงที่ครอบคลุมประสบการณก์ารเรียนรู้

มนุษย์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการ

คิดเชิงวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และอนุมาน

แนวคดิและหลักการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

นาํไปสู่ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎแีละการ

ปฏบิัติเกี่ยวกบัการวางแผน การออกแบบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล และ

การนาํผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่าง

มีคุณธรรม จริยธรรม  ตามฐานคติความ

เช่ือของแต่ละกระบวนทศัน์ 

ปรับคาํอธบิาย

รายวิชาตาม

ความคดิเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
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วม512 พ้ืนฐานของการประเมิน 

           3(3-0) 

EV512 Foundations of Evaluation 

 

         ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกบัการ

ประเมินปัจจัยผลักดันทางสงัคม สถาบันทาง

สงัคม และอื่น ๆ เช่น อทิธพิลทางสงัคมใน

ด้านการเมือง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และ

อทิธพิลทางจิตวิทยาสงัคมและจิตวิทยาการ

เรียนรู้ ที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความ

ล้มเหลวของการประเมิน โดยเน้นการ

ประยุกต์กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์

สงัเคราะห์และอนุมานแนวคิดและหลักการ

ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินเพ่ือ

เป็นพ้ืนฐานสาํคัญสาํหรับทาํความเข้าใจ

วิพากษ์วิจารณ ์เสนอแนะแนวทางปฏบิัติ 

และพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ทางการประเมิน 

จรรยาบรรณและองค์กรวิชาชีพทางการ

ประเมิน 

- ยกเลิกรายวิชา 

เพ่ือลดความ

ซํา้ซ้อน 

วม521 หลักการ ทฤษฎแีละรปูแบบการ  

ประเมิน                       3(3-0) 

EV521 Principles, Theories, and 

Models in Evaluation 

 

         ศึกษาแนวคดิ หลักการและ

ความสาํคัญการประเมิน วิวัฒนาการของ

การประเมิน โครงสร้างและการจัดกลุ่ม

ทฤษฎกีารประเมิน 

ทฤษฎกีารประเมินที่สาํคญั 

กระบวนการพัฒนาทฤษฎกีารประเมิน  

รปูแบบการประเมินและการประยุกต์  

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบและได้รับผลกระทบ

จากการประเมินในบริบทของสงัคมไทย 

วม521 หลักการ ทฤษฎแีละรปูแบบ 

การประเมิน                   3(3-0-6) 

EV521 Principles, Theories, and 

Models in Evaluation 

 

        ศึกษาแนวคิด หลักการและ

ความสาํคัญการประเมิน วิวัฒนาการของ

การประเมิน โครงสร้างและการจัดกลุ่ม

ทฤษฎกีารประเมิน  ทฤษฎกีารประเมินที่

สาํคัญ กระบวนการพัฒนาทฤษฎกีาร

ประเมิน  รปูแบบการประเมิน วิเคราะห์

รายงานการประเมินเพ่ือการประยุกต์ใช้

อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม   

 

ปรับคาํอธบิาย

รายวิชา 

เพ่ือลดความ

ซํา้ซ้อนของ

เน้ือหากบั

รายวิชา 

วม522 ตาม

ความคดิเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
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วม522 ระเบียบวิธกีารประเมิน 3(3-0) 

EV522 Evaluation Methods 

    

        ศึกษาแนวคิด หลักการออกแบบ

การประเมิน การกาํหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ี เกณฑแ์ละมาตรฐานเทคนิคและ

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมนิวิธกีารเกบ็

รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง

คุณภาพ การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

และข้อมูลเชิงคุณภาพการรายงานและการ

เผยแพร่ผลการประเมิน  โครงการ

ประเมินและการบริหารจัดการ 

วม522 ระเบียบวิธกีารประเมิน 

           3(3-0-6) 

EV522 Evaluation Methods 

        ศึกษาแนวคิด หลักการ และบริบท

ที่เกี่ยวข้องกบัการประเมิน การกาํหนด

จุดมุ่งหมาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ประเมิน  ปัจจยัผลักดันทางสงัคม 

เศรษฐกจิ การเมือง วัฒนธรรม จิตวิทยา

สงัคม และจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ

ความสาํเรจ็ และความล้มเหลวของการ

ประเมิน การออกแบบ การประเมิน การ

เกบ็รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์

ข้อมูล  เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การรายงานและการเผยแพร่ผลการ

ประเมิน  โครงการประเมินและการบริหาร

จัดการ จรรยาบรรณในการประเมิน 

ปรับคาํอธบิาย

รายวิชา โดยยุบ

รวมเน้ือหาวิชา

บางส่วนจาก

รายวิชา  

วม512 (เดิม) 

เพ่ือลดความ

ซํา้ซ้อนตาม

ความเหน็ของ

บัณฑติ 

วม531 การประเมินโครงการ 3(3-0) 

EV531 Program Evaluation 

 

        ศึกษาแนวคิดและทฤษฎกีาร

ประเมินโครงการประเภทและลักษณะ

โครงการ รปูแบบและกระบวนการ

ประเมินโครงการ มาตรฐานการประเมิน

โครงการ การวางแผนและการออกแบบ

การประเมินโครงการ การรายงานและการ

ใช้ผลการประเมินโครงการ 

วม531 การประเมินโครงการ  

           3(3-0-6) 

EV531 Program Evaluation 

        ศึกษาแนวคิดและทฤษฎกีาร

ประเมินโครงการ ประเภทและลักษณะ

โครงการ รปูแบบและกระบวนการ

ประเมินโครงการ มาตรฐานการประเมิน

โครงการ การวางแผนและการออกแบบ

การประเมินโครงการ การรายงานและการ

ใช้ผลการประเมินโครงการอย่างมี

คุณธรรมจริยธรรม จัดทาํกรณศีึกษาด้าน

การประเมนิโครงการ 

ปรับปรงุ

คาํอธบิาย

รายวิชาตาม

ความคดิเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ 
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วม533 สมัมนาการประเมิน  3(3-0) 

EV533 Seminar in Evaluation 

 

         ศึกษา ค้นคว้าและอภิปราย

ประเดน็ปัญหาที่สาํคญัและน่าสนใจ

เกี่ยวกบัทฤษฎ ีหลักการ รปูแบบและ

ผลงานการประเมินตลอดจนผลงานการ

วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วม533 สมัมนาการประเมิน  3(2-2-5) 

EV533 Seminar in Evaluation 

 

         ศึกษา ค้นคว้าทฤษฎ ีหลักการ 

รปูแบบ กระบวนการ และความก้าวหน้า

ใหม่ ๆ ในการประเมิน หัวข้อที่นาํมา

ศึกษาได้จากการปรึกษาร่วมกนัระหว่าง

ผู้สอน และผู้เรียน นาํเสนอ และและ

อภิปรายอย่างละเอยีด  เพ่ือให้เกดิแนวคิด

ที่จะนาํมาใช้ในการประเมินผลงานการ

ประเมิน  โดยคาํนึงถงึจรรยาบรรณในการ

ประเมิน  

ปรับปรงุ

คาํอธบิาย

รายวิชาตาม

ความคดิเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ 

วม545 การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพ                3(3-0-6) 

EV545 Quality Auditing and 

Assessment Instrument Development 

 

        ศึกษาแนวคิด หลักการ และ 

กระบวนการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ชนิดและ

ประเภทของเคร่ืองมือตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพ  วิธกีารกาํหนด

มาตรฐานและพัฒนาตัวบ่งช้ี 

การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพ การวางแผนการสร้าง

และพัฒนาเคร่ืองมือ  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและ

แหล่งข้อมูล การใช้เคร่ืองมือในการ

รวบรวมข้อมูล 

วม512 การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพ                 3(2-2-5) 

EV512 Quality Auditing and 

Assessment Instrument Development 

 

        ศึกษาแนวคิด หลักการ 

กระบวนการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ชนิดและ

ประเภทของเคร่ืองมือตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพ  วิธกีารกาํหนดมาตรฐาน 

เกณฑแ์ละตัวบ่งช้ี   

การวางแผนการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและ

แหล่งข้อมูลอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม การ

ใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล จัดทาํ

กรณศีึกษาด้านการสร้างเคร่ืองมือ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

ปรับคาํอธบิาย

รายวิชาและ

เปล่ียนรหัสวิชา 

ให้เป็นวิชา

พ้ืนฐาน 

เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถ 

ในการสร้างและ

เลือกใช้เคร่ืองมือ

ประเมินคุณภาพ 
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วม539 การประเมินการเรียนรู้  3(3-0) 

EV539 Learning Assessment  

 

        ศึกษาแนวคิดและทฤษฎกีารเรียนรู้

ที่สาํคัญ หลักการและแนวคดิความสาํคญั

ของการประเมินการเรียนรู้รปูแบบต่าง ๆ 

เช่น การเรียน การสอน การฝึกอบรม 

และการสอนงาน การสร้าง การพัฒนา 

การเลือกใช้เคร่ืองมือและเทคนิคในการ

ประเมินการเรียนรู้ให้ตรงตามสภาพจริง  

การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

วม539 การประเมินการเรียนรู้  

           3(3-0-6) 

EV539 Learning Assessment  

        ศึกษาแนวคิดและทฤษฎกีารเรียนรู้

ที่สาํคัญ หลักการ  แนวคิด และ

ความสาํคัญของการประเมินการเรียนการ

สอน การฝึกอบรม และการสอนงาน การ

สร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้

เคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้  เทคนิคใน

การประเมินการเรียนรู้ให้ตรงตามสภาพ

จริง  วิเคราะห์รายงานการประเมินการ

เรียนรู้ และการใช้ผลการประเมินเพ่ือ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม

จริยธรรม 

ปรับปรงุเน้ือหา

รายวิชา 

วม540 การประเมินหลักสตูร  3(3-0) 

EV540 Curriculum  Evaluation 

 

         ศึกษาแนวคดิและทฤษฎหีลักสตูร

ที่สาํคัญ  กระบวนการพัฒนาหลักสตูร  

หลักการและความสาํคัญของประเมิน

หลักสตูร  รปูแบบการประเมินหลักสตูร  

กระบวนการประเมินหลักสตูร การ

วางแผนและออกแบบการประเมิน

หลักสตูรต่าง ๆ เช่น หลักสตูรการเรียน

การสอน หลักสตูรฝึกอบรม ฯลฯ  การ

รายงานและการใช้ผลการประเมิน

หลักสตูร 

วม540 การประเมินหลักสตูร   

           3(3-0-6) 

EV540 Curriculum  Evaluation 

         ศึกษาแนวคดิและทฤษฎหีลักสตูร

ที่สาํคัญ  กระบวนการพัฒนาหลักสตูร  

หลักการและความสาํคัญของการประเมิน

หลักสตูร  รปูแบบการประเมินหลักสตูร  

กระบวนการประเมินหลักสตูร การ

วางแผนและออกแบบการประเมิน

หลักสตูรการเรียนการสอน หลักสตูร

ฝึกอบรม การรายงานและการใช้ผลการ

ประเมินหลักสตูร  วิเคราะห์รายงาน

ประเมินหลักสตูรเพ่ือการประยุกต์ใช้อย่าง

มีคุณธรรมจริยธรรม 

ปรับปรงุเน้ือหา

รายวิชา 

 

 


