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3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
1. คณะครุ ศาสตร์
2. คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา ประจาหลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
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3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4. ปรัชญาและ วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลั ก สู ต รครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ จ ั ย และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ยึ ด
แนวความคิ ด ที่ ว่า การวิ จ ัย เป็ นรากฐานของการพัฒ นา การวิ จ ัย และประเมิ น ผลการศึ ก ษาเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของการให้การศึกษา ดังนั้น หลักสู ตรนี้ จึงมีปรัชญาว่า "วิจยั และประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น"
4.2 วัตถุประสงค์เฉพาะหลักสู ตร
หลั ก สู ต รครุ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ จ ัย และประเมิ น ผลการศึ ก ษา มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตด้านวิจยั และประเมินผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ดังนี้
1. เพือ่ ปรับปรุ งคุณภาพและส่งเสริ มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานด้านการวิจยั และประเมินผลการศึกษาในท้องถิ่น
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2. เพือ่ ผลิตบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา ไปทา
หน้าที่พฒั นาการเรี ยนรู ้และการจัดการศึกษาในท้อ งถิ่น โดยใช้กระบวนการของการวิจยั และการ
ประเมินผลเป็ นเครื่ องมือ
3. เพือ่ ส่งเสริ มการค้นคว้าและเผยแพร่ การใช้เทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรวิจยั และประเมินผลการศึกษา จึงเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเชิงวิจยั
(Research Oriented) และการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem – Based Learning : PBL)
เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยเฉพาะการฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั และประเมินผลโดยทาโครงการ
ต่างๆ ในพื้นที่เพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนางานด้านการศึกษา ด้านอาชีพฯลฯ ที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นท้องถิ่นให้ดี
ยิง่ ขึ้น และเป็ นหลักสู ตรที่มีความยืดหยุ่น เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนจัดแผนการเรี ยนที่สอดคล้อ งกับ
ความต้องการของตนเอง
5. กาหนดการเปิ ดสอน
ภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2547
6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
มีการคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโควต้าของหน่ วยงาน และกลุ่มสอบ
คัดเลือกทัว่ ไป
7.1 กลุ่มโควต้ าของหน่ วยงาน
รายละเอี ยดขอบเขตหน่ วยงาน คุ ณสมบัติของบุคคลในหน่ วยงาน หรื อ จานวน
โควต้า ที่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานสามารถส่ ง บุ ค คลให้เ ป็ นผูเ้ ข้า ศึ ก ษา โดยไม่ ต ้อ งมี ก ารสอบคัด เลื อ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศ ให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
7.2 กลุ่มสอบคัดเลือกทั่วไป
เป็ นกลุ่มผูเ้ ข้าศึกษาที่พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก มี 2 ส่ วน คือ การสอบ
ข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือก วิธีการสอบคัดเลือก และ
การตัดสินผลการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
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8. ระบบการศึกษา
8.1 ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ เป็ นแบบหน่วยกิต จัดการศึกษาเป็ น 2 แบบ คือ
1. จัดการศึกษาในภาคปกติ ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค หนึ่งภาคเรี ยนมี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์
2. จัดการศึกษาในเวลาพิเศษ ระบบการศึกษาเป็ นแบบไตรภาค หนึ่งภาคเรี ยนมี
เวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ ยกเว้นภาคฤดูร้อนให้มีเวลาเรี ยนยืดหยุน่ ได้ในช่วง 8-12 สัปดาห์
และเรี ยนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
3. การจัดการเรี ยนการสอน ให้เป็ นไปตามหมวดที่ 4 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของข้อ บัง คับ ของสภาประจ ามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กาญจนบุ รี ว่ า ด้ว ยการจัด การศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544
8.2 แนวทางการเรียนการสอน
เนื่ อ งจากหลัก สู ต รสาขานี้ ต้อ งการให้ เ กิ ด การวิ จ ัย และประเมิ น ผลเพื่ อ พัฒ นา
การศึก ษา สาหรับนาไปปรั บปรุ งคุ ณภาพและส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการทางาน ของบุค ลากรที่
ปฏิบตั ิงานด้านการวิจยั และประเมินผลการศึกษาในท้องถิ่น ผลิตบุคลากรในวิชาชีพชั้นสู งในการทา
หน้าที่พฒั นาการเรี ยนการสอน การจัดการศึกษาในท้อ งถิ่ น โดยใช้กระบวนการการวิจยั และการ
ประเมินผลเป็ นเครื่ องมือ ส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ วิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้าน
การวิจยั และประเมินผลการศึกษา กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของสาขานี้ จึงเน้นการสอนเชิง
วิจยั (Research Oriented) และการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem – Based Learning : PBL)
โดยนักศึ กษาต้อ งเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ความสามารถในการศึ กษา ติ ด ตาม รวบรวมสภาพปั ญหาที่
เกี่ ยวข้องกับการวิจยั และประเมินผลการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ทั้งในและต่างประเทศ
สามารถวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ ง ทั้งในระดับมหภาค และจุลภาค เลือก
แนวทาง หรื อข้อเสนอแนะ แนวทางเพือ่ การแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริ บทของ
สังคมไทย และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรี ยนการสอนสาขานี้ จึงเน้นทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ โดยวิธีการให้ฝึก
ปฏิบตั ิวิจยั และประเมินผลในการทาโครงการต่างๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และประเมินผล
การศึกษา หรื อหน่ วยงานอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ หรื อที่ได้รับผลกระทบจากงานด้าน
การศึกษาทั้งโดยตรงและโดยอ้อ ม นอกจากนั้น ยังเน้นการบูรณาการความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั และ
ประเมินผลด้วยรู ปแบบหรื อวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานอาชีพที่ปฏิบตั ิอยูใ่ ห้ดีข้ ึน โดย
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนสามารถจัดแผนการเรี ยนที่
สอดคล้องกับความต้องการได้ดว้ ยตนเอง
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8.3 แนวทางการทาวิทยานิพนธ์
8.3.1 ขอบเขตสาระสาหรับการทาวิทยานิ พนธ์ของหลักสู ตรวิจยั และประเมินผล
การศึกษา
การทาวิทยานิ พนธ์ของสาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา มีขอบเขตเพื่อศึกษาสภาพ
วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ การสร้ างเครื อ ข่ายการมี ส่วนร่ วมค้นหาปั จจัยสาเหตุ วิจยั และพัฒนา หรื อ
ประเมินผลด้านการจัดการศึกษาทั้งในภาพรวม และระดับท้องถิ่น รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็ นพื้นฐานในการจัดการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ต่อไปนี้
1) การทาหน้าที่กากับ ส่ งเสริ ม สนับสนุ น หรื อ การมี ส่วนร่ ว มกับสถานศึกษาของ
หน่วยงานในท้องถิ่น หรื อหน่วยงานอื่นๆ
2) การนาไปปฏิบตั ิ ความคุม้ ค่า หรื อผลกระทบของสถานศึกษากับการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทั้งการประกันภายในและการประกันภายนอก
3) ความเหมาะสม สอดคล้ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลของระบบ
กระบวนการผลิ ต พัฒ นาครู คณาจารย์ ทั้ง บุคลากรใหม่ และบุค ลากรประจาการ ความต้อ งการ
เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ และใบประกอบวิชาชีพ
4) การกระจายอ านาจบริ หารงาน บุ ค ลากร และงบประมาณ ระดับ นโยบาย หรื อ
สถานศึกษา
5) การใช้ความรู ้ ความเป็ นเฉพาะแต่ละท้องที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ ใช้จดั การศึกษา
6) การระดมทรัพยากร และการลงทุนจากหน่ วยงานต่างๆ เพื่อใช้จดั การศึกษา ทั้งเชิง
ปริ มาณและคุณภาพที่เท่าเทียมกันของทุกพื้นที่ และกับผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม
7) เทคโนโลยี การผลิตตารา แบบเรี ยน หรื อนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
8) การจัดการศึกษาสาหรับผูม้ ีความบกพร่ อง พิการ หรื อผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
9) การจัด การดาเนินการ การติดตาม หรื อการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ของหน่วยงานต่างๆ หรื อหน่วยงานที่มี
ความต้องการเฉพาะด้าน
10) การจัดการศึกษาที่เน้นความสาคัญที่ผเู ้ รี ยน ให้ได้เรี ยนรู ้ตามศักยภาพในสาระการ
เรี ยนรู ้กลุ่มต่างๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 หรื อหลักสูตรการศึกษาอื่นๆ
11) การบู ร ณาการการเรี ย นรู ้ กระบวนการคิ ด การแก้ปั ญ หาหรื อ การเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริ ง กับการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
12) การพัฒนาแหล่งและเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ที่นาไปสู่การส่ งเสริ มให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต
13) สาระอื่นที่เป็ นประโยชน์ มี ความจาเป็ นหรื อ มีความสาคัญ ซึ่ งนาไปสู่ การค้นพบ
ข้อเท็จจริ งหรื อการสร้างองค์ความรู ้เกี่ ยวกับการวิจยั และประเมินผลการศึกษา ทั้งในปั จจุบนั และ
อนาคต
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8.3.2 แนวทางการทาวิทยานิพนธ์
1) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือ กต้องนาเสนอสภาพปั ญหาที่แสดงถึงแนวทาง หรื อ ความ
สนใจของแต่ละคน
2) ขณะศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตร ในสาระที่บูรณาการกันได้ก็มอบหมายให้
ศึกษาเพือ่ วิเคราะห์สภาพปั ญหาในระดับลึก หรื ออาจศึกษาสภาพปั ญหาในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ตาม
ความเหมาะสม
3) เมื่ อ มีแนวทางในประเด็นปั ญหาการทาวิทยานิ พนธ์แล้ว จึงจัดนักศึกษาให้พบกับ
อาจารย์ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นเพื่อให้คาแนะนาทั้งด้านการเรี ยน และการ
ทาวิทยานิ พนธ์ ทั้งนี้ จะต้อ งดู แลในทุกด้านที่เกี่ยวข้อ งเพื่อ ให้นักศึกษามี ความรู ้ ความชัดเจนทั้ง
ความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ นและความรู ้เกี่ ยวกับประเด็นที่จะทาวิทยานิ พนธ์ เพื่อ ให้มี ความพร้อ มที่จะ
นาเสนอโครงร่ างการทาวิทยานิพนธ์ได้ หลังจากเรี ยนรายวิชาไปแล้ว จานวน 21 หน่วยกิต
4) จัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เพือ่ ให้การทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาที่เริ่ ม
มีความชัดเจนระดับหนึ่ ง สามารถจะดาเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จากนั้นก็นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารสาขาเพือ่ ดาเนินการตามขั้นตอนของข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544
5) เพื่อให้แนวทางการวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษามี ความชัดเจนขึ้น ความพร้อมของ
คณาจารย์ก็มี ค วามสาคัญ คณะครุ ศาสตร์ จะดาเนิ นการให้มี การประสานเพื่อ ระดมทรัพยากรทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ มตะวันตก หน่ วยงานใกล้เคียง เช่ น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี และสุ พรรณบุรี ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อ
สถาบันระดับอุดมศึกษาอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นต้น
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มีที่ปรึ กษา สาหรับให้คาแนะนาที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการที่จะศึกษา
นอกจากนั้น เนื้ อ หาสาระของการทาวิทยานิ พนธ์ ก็จะต้อ งมี จุดเน้นที่สอดคล้อ งกับ
เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 เนื้อหาสาระจึงต้องให้มีความสอดคล้องกับการถือให้ผเู ้ รี ยนมีความสาคัญ โดยจัดการศึกษาให้
มีบูรณาการทั้งการวิจยั การประเมินผล การประกันคุณภาพ หรื อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
นาไปสู่ ค วามหลากหลายในการปฏิ บ ัติ สาหรั บ ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒ นาตัว เองได้ต าม
ธรรมชาติ และเต็ม ตามศักยภาพ นอกจากนั้น เนื้ อ หาสาระหมวดวิชาต่างๆ จะต้องพัฒนาเพื่อให้
เหมาะสาหรับการเป็ นนักศึกษาสาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา หรื อสอดคล้องกับจุดเน้นของการ
วิจยั และประเมินผลการศึกษาในอนาคต ต่อไป
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9. ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี การศึกษา และไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็ นไปตามหมวดที่ 5 การลงทะเบียน การเพิ่มและถอนวิชาเรี ยนของข้อบังคับสภา
ประจาสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็ นไปตามหมวดที่ 4 การวัดและประเมินการศึกษา ของข้อบังคับสภาประจาสถาบัน
ราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544
12. อาจารย์ ผู้สอน
12.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ และตาแหน่ ง
1
ผศ. ดร. พรชัย หนูแก้ว
กศ.บ. (คณิตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาสารคาม
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ประสบการณ์
1. ครู ผสู้ อนโรงเรี ยนประถม
ศึกษา 17 ปี
2. ที่ปรึ กษาการวิจยั นักศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
การวิจยั

ผลงาน และประสบการณ์
ผลงานทางวิชาการ
1. การประเมินผลจากคะแนนสอบ
2. บูรณาการหลักสูตร
3. จากขุนช้างขุนแผนสู่การวิจยั ในชั้น
เรี ยน
4. ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการวิจยั
5. การวิจยั ทางการศึกษา
ผลงานวิจัย
1. การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่ องในการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
2. การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ
เพื่อเสริ มสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของนักเรี ยนประถมศึกษา
3. การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
แห่ งชาติ ฉบับที่ 7
4. การกระจายอานาจการบริ หารและ
การจัดการศึกษา
5. การศึกษาความต้องการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในเขต 8 จังหวัดภาค
กลางและภาคใต้ตอนบน

รายวิชาทีจ่ ะรับผิดชอบสอน
1. สถิติเพื่อการวิจยั
2. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
3. ระเบียบวิธีวิจยั ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ข้ นั สูง
4. การสัมมนาทางการวิจยั
และการประเมินผลการศึกษา
5. การวิจยั ประเมิน
โครงการ
6. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
7. การวิจยั ทางการศึกษา
8. หลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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ลาดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ และตาแหน่ ง
2
ผศ. พิมพา สุ วรรณฤทธิ์
กศ.บ. (คณิตศาสตร์ ) วิทยาลัย
การศึกษาปทุมวัน
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ประสบการณ์
1. คณบดีคณะครุ ศาสตร์
2. ผูอ้ านวยการสานัก
วางแผนและพัฒนา
3. ผูอ้ านวยการศูนย์วิจยั
4. รองหัวหน้าคณะวิชาครุ
ศาสตร์

3.

ผศ. จิตรา เพชรสุ ข
ค.บ. (คณิตศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert. in Research in
Mathematics and Applied
Mathematics
ประสบการณ์
1. ประธานโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์

ผลงาน และประสบการณ์
ผลงานทางวิชาการ
ตารา
1. การสร้างและการพัฒนาเครื่ องมือ
วัดผลการเรี ยน
2. การประเมินผลระดับประถมศึกษา
3. การประเมินผลการศึกษา
4. ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการวิจยั
บทความ
1. การใช้สถิติในการวิจยั
2. แฟ้ มสะสมงาน
3. การใช้สถิติในการวิจยั
4. เอนทรานซ์ระบบใหม่
5. ครุ ศาสตร์กบั พรบ.การศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542
ผลงานวิจัย
1. ความต้องการทางอาชีพของ ท้องถิ่น
2. ความคาดหวังของกลุ่มบุคคลต่อ
ภาระหน้าที่วิทยาลัยครู
3. ประสิ ทธิภาพการจัดการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
4. ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและ
สถานภาพการศึกษาเด็กไทย
5. โรงเรี ยนปฏิรูปการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในจังหวัดกาญจนบุรีและ
สุ พรรณบุรี
ผลงานทางวิชาการ
1. พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์
2. หลักสถิติ

รายวิชาทีจ่ ะรับผิดชอบสอน
1. ระเบียบวิธีวิจยั เชิง คุณภาพ
2. หลักการประเมินผลการเรี ยน
3. การพัฒนาเครื่ องมือในการวิจยั
และประเมินผลการศึกษา
4. การประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. ระเบียบวิธีวิจยั ในการเรี ยนการ
สอน
6. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
7. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
8. การวิจยั ทางการศึกษา
9. หลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา

1. สถิติเพื่อการวิจยั
2. สถิตินอนพาราเมตริ กในการ
วิจยั ทางการศึกษา
3. ระเบียบวิธีวิจยั ในการเรี ยนการ
สอน
4. การประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. การสัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
6. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
7. ทฤษฎีเซต
8. สถิติธุรกิจ
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ลาดับที่

ชื่อ – สกุล วุฒิ และตาแหน่ ง
ผศ. จิตรา เพชรสุ ข
(ต่อ)
2. วิทยากรเครื อข่ายเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. กรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล 3

4.

ผศ. ณรงค์ จิตมุ่งงาน
วท.บ. (คณิตศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ประสบการณ์
1. ประธานโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์
2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
และพัฒนา
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. กรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล 3

ผลงาน และประสบการณ์

ผลงานทางวิชาการ
1. คณิตศาสตร์กบั การตัดสิ นใจ
2. คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์

รายวิชาทีจ่ ะรับผิดชอบสอน
9. สถิติเพื่อการวิจยั
10. สถิตินอนพาราเมตริ ก ใน
การวิจยั ทางการศึกษา
11. ระเบียบวิธีวิจยั ในการเรี ยน
การสอน
12. การประกันคุณภาพ
การศึกษา
13. การสัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
14. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
15. ทฤษฎีเซต
16. สถิติธุรกิจ
17. พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์
18. หลักสถิติ
19. พีชคณิตนามธรรม
20. การคิดและการตัดสิ นใจ
21. สถิติเพื่อการวิจยั
1. สถิติเพื่อการวิจยั
2. สถิตินอนพาราเมตริ ก ในการ
วิจยั ทางการศึกษา
3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
4. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
5. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
6. การสัมมนาการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
7. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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ลาดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ และตาแหน่ ง
5.
ดร. อรวรรณ เมฆกมล
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัย
วิชาการศึกษาพิษณุโลก
M.Ed.. (English as a Second
Language) University of the
Philippines
Ph.D.(Development
Education)
Central Luzon State
University, Philippines

6.

ผลงาน และประสบการณ์
ผลงานทางวิชาการ
1. แผนการสอนแบบ Active Learning
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
ผลงานวิจัย
1. Towards Developing an
Instructional Material to Improve
the Spoken English of Thai College
Students.

ประสบการณ์
1. ประธานโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
2. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
3. กรรมการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาการบริ หาร
การศึกษา
ดร. ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย ผลงานวิจัย
ศศ.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยม
1. ผลของการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่มีต่อการสื่ อสารระหว่างบุคคลของ
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึ กษา)
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. Subjective well-being and
Ph.D. (Behavioural Science)
Psychological resources of Students
Mahatma Gandhi University
of South Thailand and Kerala : A
cross Cultural Study
3. โรงเรี ยนปฏิรูปการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์
ผูเ้ รี ยน ในจังหวัดกาญจนบุรีและ
1. ครู แนะแนวโรงเรี ยน
สุ พรรณบุรี
เทพศิรินทร์
4. ผลของการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
2. อาจารย์สถาบันราชภัฏ
แบบกลุ่มที่มีต่อการเห็นคุณค่า
สุ ราษฎร์ธานี
ในตนเองของนักศึกษาสถาบัน
3. เลขานุการคณะครุ ศาสตร์
ราชภัฏกาญจนบุรี
สถานบันราชภัฏกาญจนบุรี
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะครุ ศาสตร์
คณบดีคณะครุ ศาสตร์

รายวิชาทีจ่ ะรับผิดชอบสอน
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจยั
2. สังคมศาสตร์ทางการศึกษา
3. การสัมมนาการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
4. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1, 2
6. ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ค้นคว้า
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารและการสื บค้น
8. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และทักษะการเรี ยน
9. หลักและวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษ

1. จิตวิทยาการศึกษา
2. ปัญหาและแนวโน้มทางการ
ศึกษาในท้องถิ่น
3. การพัฒนาบุคคล
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
5. การสัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
6. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
7. พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนา
ตน
8. มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
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7.
ผศ. เกรียงศักดิ์ ทวีวฒ
ั น์
กศ.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัย
วิชาการศึกษาพิษณุโลก
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.

ผลงาน และประสบการณ์
ผลงานทางวิชาการ
1. ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสไลด์
ประกอบเสี ยง

ประสบการณ์
1. รองประธานโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
2. หัวหน้าฝ่ ายยานพาหนะ
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
4. หัวหน้าฝ่ ายเทคโนโลยี
5. หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์
6. ผูอ้ านวยการสานักงาน
อธิการบดี
7. วิทยากรหลักสูตร
ประถมศึกษา
ผศ. ดร. ปัญญา การพานิช
ผลงานทางวิชาการ
กศ.บ. (ฟิ สิกส์) วิทยาลัย
ตารา
วิชาการศึกษาประสานมิตร
1. ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา
กศ.ม. (อุดมศึกษาและการ
2. วิทยาศาสตร์กบั สังคม
ฝึ กหัดครู วิชาเอกฟิ สิกส์)
3. แม่เหล็กไฟฟ้ าเบื้องต้น
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร บทความ
Ph.D. (Science Education)
1. การประกันคุณภาพทางวิชาการ
University of Illinois Urbana
2. บัณฑิตศึกษา
Champaign USA
3. สถาบันราชภัฏสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
4. ความพร้อมในการเป็ นมหาวิทยาลัย
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลัยครู อุดรธานี
ผลงานวิจัย
2. ผูอ้ านวยการสานักงานคณะ
1. การวิจยั ประเมินผลโครงการ
กรรมการสหวิทยาลัยอีสาน
อีสานเขียว พ.ศ. 2532 - 2535
เหนือ พ.ศ. 2534 – 2536
2. การสังเคราะห์การวิจยั เรื่ อง
3. อธิการบดีวิทยาลัยครู
การอบรมครู ในประเทศไทย
เพชรบุรี

รายวิชาทีจ่ ะรับผิดชอบสอน
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
3. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4. ไฟฟ้ าอิเลคทรอนิกส์ ชั้นสูง
สาหรับงานเทคโนโลยี
การศึกษา
5. วิทยุกระจายเสี ยงเพื่อ
การศึกษา ฯลฯ

1. การประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. การสัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
3. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4. การพัฒนาสถาบันเพื่อความ
เป็ นเลิศ
5. หลักทฤษฎีและปฏิบตั ิการ
บริ หารการศึกษา
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ผศ. ดร. ปัญญา การพานิช
(ต่อ)
4. ประธานโครงการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2547 2548
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี
รศ. ศิริกุล ตัณฑุลารักษ์
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
บางเขน
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
1. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว
2. ผูอ้ านวยการสานักฝึ กอบรม
3. หัวหน้าคณะวิชาครุ ศาสตร์
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัย
วิชาการศึกษา มหาสารคาม
ป.ชั้นสู ง (บรรณารักษศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
1. หัวหน้าฝ่ ายหอสมุด /
ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
2. ฝึ กอบรมดูงานด้านห้องสมุด
จากสหรัฐอเมริ กา
3. วิทยากรด้านข้อมูล
สารสนเทศ

ผลงาน และประสบการณ์

รายวิชาทีจ่ ะรับผิดชอบสอน

ผลงานทางวิชาการ
ตารา
1. บุคลิกภาพและการปรับตัว
2. ทฤษฎีบุคลิกภาพ
3. จิตวิทยาสังคม
4. จิตวิทยาการศึกษา
บทความ
1. มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
2. เกี่ยวกับโรคทางจิต 8 เรื่ อง

1. จิตวิทยาการศึกษา
2. การพัฒนาบุคคล
3. การสัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
4. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
5. พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนา
ตน
6. การพัฒนาบุคลิกภาพ
7. มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

ผลงานทางวิชาการ
ตารา
1. ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า
2. ความรู้เบื้องต้นทางสารนิเทศศาสตร์
บทความ
บทความทางบรรณารักษ์ศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 12 เรื่ อง
ผลงานวิจัย
วิจยั บรรณารักษ์ศาสตร์ 5 เรื่ อง

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
3. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4. การวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศชั้นสูง
5. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
6. พาณิชย์อิเลคโทรนิกส์
7. อินเทอร์เนตและระบบ
ฐานข้อมูลห้องสมุด
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11. ดร. ณัฐนรี ศรีทอง
ศ.บ. (การคลัง) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
สส.ม. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ด. (การวางแผนและพัฒนา
ชนบท) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประสบการณ์
1. นักพัฒนาชุมชน/นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน
2. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงาน
ทัว่ ไป
3. สอนระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา
4. กรรมการหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาสาขาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา

ผลงาน และประสบการณ์
ผลงานทางวิชาการ
1. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
2. ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคม
ศาสตร์เบื้องต้น
3. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาชุมชนศึกษา สังคม
วิทยาชนบทและเมือง
4. การพัฒนาความสามารถ
ของบุคคลและกลุ่ม

รายวิชาทีจ่ ะรับผิดชอบสอน
1. สังคมศาสตร์ทางการศึกษา
2. ปัญหาและแนวโน้มทางการ
ศึกษาในท้องถิ่น
3. การพัฒนาบุคคล
4. สัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
5. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
6. ภาวะความเป็ นผูน้ าในงาน
พัฒนาชุมชน
7. เครื อข่ายการเรี ยนรู้ในงาน
พัฒนาชุมชน
8. การบริ หารงานพัฒนาชุมชน
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

12.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่
1

ชื่อ – สกุล วุฒิ และตาแหน่ ง
ผลงาน และประสบการณ์
ทางวิชาการ
รศ. ดร. ชนศักดิ์ บ่ ายเทีย่ ง
ผลงานทางวิชาการ
กศ.บ. (คณิตศาสตร์ )
ตารา
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรี 1. เมตริ กซ์
นคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก
2. อนุกรมอนันต์
วท.ม. (คณิตศาสตร์ )
3. คณิตศาสตร์วศิ วกรรมและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ : อนุพนั ธ์และ
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
การประยุกต์ 11 เรื่ อง
มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัย
1. Elliptic Number และเส้นรอบวงรี
2. The Development of Prerequisite
Model in Basic Mathematics Course
For Science Undergraduate.

รายวิชาทีจ่ ะรับผิดชอบสอน
1. สถิตินอนพาราเมตริ กในการ
วิจยั ทางการศึกษา
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
3. การประเมินงานวิจยั
4. การสัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
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ทางวิชาการ

ผลงาน และประสบการณ์

3. Elliptic Number and the
Approximation
4. การใช้คอมพิวเตอร์สร้างฟังก์ชนั่
ไมโครสโคป
ประสบการณ์
1. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุ ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร. ชูชาติ พ่ วงสมจิตร์
ผลงานทางวิชาการ
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
- การมีส่วนร่ วมของชุมชนกับโรงเรี ยน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
ประสบการณ์
วิโรฒ ปทุมวัน
1.ครู /ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ค.ม. (บริ หารการศึกษา)
ประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาโท
ค.ด. (บริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท
ด้านการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
4. วิทยากรผูต้ รวจคุณภาพภายในของ
สานักงานการศึกษาเอกชน
ดร. อนันต์ จันทร์ กวี
ผลงานทางวิชาการ
กศ.บ. (คณิตศาสตร์ ) วิทยาลัย 1. การประเมินผลวิทยาศาสตร์
วิชาการศึกษาปทุมวัน
2. สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดผล
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
การศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
3. คะแนน ความหมายของคะแนน
ประสานมิตร
4. การวัดผลและการประเมินผล
คณิตศาสตร์
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
6. การประเมินผลจิตพิสัย

รายวิชาทีจ่ ะรับผิดชอบสอน

1. การประกันคุณภาพการศึกษา
2. การวิจยั สถาบัน
3. ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
4. การสัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา

1. การวิจยั สถาบัน
2. การประเมินงานวิจยั
3. การสัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
4. การวิจยั สถาบัน
5. การประเมินงานวิจยั
6. การสัมมนาทางการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา
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ลาดับที่

5.

ชื่อ – สกุล วุฒิ และตาแหน่ ง
ผลงาน และประสบการณ์
ทางวิชาการ
ดร. อนันต์ จันทร์ กวี
ผลงานวิจัย
(ต่อ)
1. การศึกษาความสนใจ ทัศนคติและ
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนา
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อวิชา
หลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรี
คณิตศาสตร์
นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร 2. การศึกษาคุณลักษณะและความ
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
3. การสร้างแบบวัดผูท้ ี่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์
ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ผลงานทางวิชาการ
วท.บ. (คณิตศาสตร์ ฟิ สิกส์) 1. การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การพัฒนาการเรี ยนรู้สู่การปฏิบตั ิ
ค.ม. (การวัดผลการศึกษา)
3. การประเมินผลตามสภาพจริ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. การจัดทาแฟ้ มสะสมงานของครู และ
กศ.ด. (การทดสอบและการ แฟ้ มสะสมผลงานของนักเรี ยน
วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัย 5. คู่มือการประเมินตามสภาพจริ งระดับ
ศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร ประถมศึกษากลุ่มทักษะ กลุ่มสร้างเสริ ม
ประสบการณ์ชีวิต กลุ่มสร้างเสริ ม
ลักษณะนิสัย กลุ่มการงานและพื้นฐาน
อาชีพ และกลุ่มประสบการณ์พิเศษ
6. ชุดฝึ กการจัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
ผลงานวิจัย
1. การพัฒนารู ปแบบการสอนและ
ประเมินผล ตามสภาพจริ งโดยใช้แฟ้ ม
สะสมผลงาน
2. การศึกษาเจตคติเพื่อทานายพฤติกรรม
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นม.6
ประสบการณ์
1. ครู มธั ยมศึกษา 11 ปี
2. ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
3. ศึกษานิเทศก์ 7 หัวหน้างานติดตาม
และประเมินผล กรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 6

รายวิชาทีจ่ ะรับผิดชอบสอน

- การสร้างเครื่ องมือวัดด้าน
นอนคอกนิทิฟ
- การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การวิจยั และประเมินผล
การศึกษา
- การสัมมนาทางการวิจยั
และประเมินผลการศึกษา
- ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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13. จานวนนักศึกษา
สาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา จะรับนักศึกษาแบบปี เว้นปี สลับกันระหว่างภาคปกติ
และภาคพิเศษ ปี การศึกษาละ 1 หมู่เรี ยน ภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2547 จะเปิ ดรับเฉพาะภาคพิเศษ
ก่อน 1 หมู่เรี ยน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นไป จะมีนักศึกษาปี การศึกษาละ 2 หมู่เรี ยน
จานวนประมาณ 40 คน ในระยะ 5 ปี จะมีจานวนนักศึกษา และจานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบในแต่
ละปี การศึกษา ดังนี้
ปี การศึกษา
2547
2548
2549
2550
2551
ปี ที่เรี ยน
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
1
2
รวม
บัณฑิตที่คาดว่าจะจบ
ในแต่ละปี การศึกษา

25

15

25
25

15

25

15

25

15

25

40

40

40

40

-

-

25

15

25

14. สถานที่ และอุปกรณ์การสอน
สถานที่ที่เป็ นห้องเรี ยน ห้องประชุม ของคณะครุ ศาสตร์ และอาคารบัณฑิตศึกษา รวมถึง
เครื่ องมืออุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยเทคโนโลยี และสื่ ออิเลคโทรนิ กส์ต่างๆ ที่จะใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของนักศึกษา มีดงั นี้
14.1 ห้ องเรียนและห้ องประชุมย่ อย
14.1.1 ห้องเรี ยนปรับอากาศ ขนาด 8 x 8 เมตร
จานวน 3 ห้อง
14.1.2 ห้องประชุมย่อย ขนาดจุคนได้ 50 คน
จานวน 2 ห้อง
14.1.3 ห้องประชุมปรับอากาศสาหรับกลุ่มย่อย ขนาดจุคนได้ 15 คนจานวน 2 ห้อง
14.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
14.2.1 เครื่ องฉายข้ามศีรษะพร้อมจอ
จานวน 10 เครื่ อง
14.2.2 เครื่ องฉายวีดีทศั น์ พร้อมจอขนาด 20 นิ้ว
จานวน 5 ชุด
14.2.3 เครื่ อง L.C.D.
จานวน 3 เครื่ อง
14.2.4 เครื่ องบันทึกเสียง
จานวน 5 เครื่ อง
14.2.5 แถบบันทึกเสียง
จานวน 50 ม้วน
14.2.6 เครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ
จานวน 20 เครื่ อง
14.2.7 แผ่นซีดีรอม
จานวน 50 แผ่น
14.2.8 เครื่ องถ่ายเอกสาร
จานวน 4 เครื่ อง
14.2.9 กล้องถ่ายรู ปแบบ digital
จานวน 5 เครื่ อง
14.2.10 เครื่ อง copy print
จานวน 3 เครื่ อง
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15. ห้ องสมุด (ให้ระบุเอกสาร ตารา ฐานข้อมูล รายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์)
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็ นที่รวบรวม และประสานเครื อข่าย
ด้านเอกสารสาหรับเป็ นแหล่ งค้นคว้าของนักศึก ษา จาแนกเป็ นหนังสื อ และตาราเรี ยนภาษาไทย
รายงาน การวิจยั และวิทยานิ พนธ์ หนังสื อ และตาราเรี ยนภาษาอังกฤษ วารสาร และฐานข้อ มู ล
ดังนี้
15.1 หนังสื อและตาราเรียนภาษาไทย
หนัง สื อและตาราเรี ยนของสานักวิทยบริ ก าร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ รี ซึ่ ง มี
เนื้อหาที่เกี่ยวกับสาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา มีดงั นี้
ลาดับที่
รายการ
จานวนที่มีอยู่
1
หลักสถิติ
2
2
สถิติสาหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
5
3
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
4
4
สถิติเพือ่ การวิจยั
3
5
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการวิจยั
1
6
ระเบียบวิธีวจิ ยั
2
7
สถิติเบื้องต้น
4
8
สถิติเชิงคณิ ตศาสตร์
5
9
เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั การสอนซ่อมเสริ ม
5
10
สถิติและความน่าจะเป็ น ทฤษฎี ตัวอย่างโจทย์.
5
11
สถิติเพือ่ การวิจยั
2
12
เทคนิคการวัดผล
2
13
สถิติพ้นื ฐาน
2
14
อยากทาวิจยั ในชั้นเรี ยนแต่เขียนไม่เป็ น
2
15
การวิจยั ทางการศึกษา
2
16
สถิติเพือ่ การวิจยั
2
17
สถิตธิ ุรกิจ
1
18
ความน่าจะเป็ นและสถิติสรุ ปเนื้อหา โจทย์แบบฝึ กหัด และเฉลย
3
19
สถิติประยุกต์ทางการแพทย์.
1
20
สถิติและความน่าจะเป็ น
5
21
แบบแผนและเครื่ องมือการวิจยั ทางการศึกษา
4
22
ศาสตร์หลักการวิจยั ทางสาธารณสุข
2
23
การอนุมานเชิงสถิติข้นั กลาง
3
24
สถิตกิ ารศึกษา
1
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ลาดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

รายการ
เอกสารคาสอนระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการวิจยั
ระเบียบวิธีการวิจยั พยาบาลศาสตร์
วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจยั
การวิจยั ทางการวัดผลและการประเมินผล
ระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
การวิจยั ทางการศึกษา
สถิติสาเร็จรู ปเพือ่ การวิจยั คานวณด้วยโปรแกรม
สถิติเพือ่ การวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
สถิติศาสตร์ประยุกต์สาหรับครู
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
การออกแบบการวิจยั
การวิจยั ในชั้นเรี ยน
การวัดและการประเมินผลการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์
การศึกษากับการวิจยั เพือ่ อนาคตของไทย
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
การวิเคราะห์สถิติทางภูมิศาสตร์
การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้ปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยน.
การวิจยั ในชั้นเรี ยน : หลักการสู่การปฏิบตั ิ
หลักสถิติ 1
การวิจยั ทางการศึกษา : หลักและวิธีสาหรับการวิจยั .
การวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถิติเพือ่ การตัดสินใจ
สถิติ
ความน่าจะเป็ นและสถิติ
การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์
การวิจยั ทางการศึกษา
วิธีวจิ ยั ทางการศึกษา

จานวนที่มีอยู่
5
4
4
4
4
4
5
4
5
2
2
2
2
3
3
3
2
2
5
4
1
1
1
2
1
3
5
2
2
3
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

รายการ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
เทคนิคการวิจยั ทางการศึกษา
30 ปี การวัดผล มศว. : ความเกี่ยวพันธ์ดวงจิต
สถิติวทิ ยาทางการวิจยั
เทคนิคการวัดผลการเรี ยนรู ้
การวัดผลและการประเมินผลในแนวใหม่
การวิจยั ทางการศึกษา
การวิจยั ทางการศึกษาหลักการและแนวทางการปฏิบตั ิ
การวัดการปฏิบตั ิงานจริ ง
การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้
การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอน
สถิติวเิ คราะห์สาหรับการวิจยั
การวิจยั และการดาเนิน เล่ม 1
ความรู ้พน้ื ฐานเกี่ยวกับการวิจยั
สถิติเพือ่ การตัดสินใจ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์
หลักสถิติเบื้องต้น
ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ สถิติและความน่าจะเป็ น
เส้นทางสู่นกั วิจยั มืออาชีพ
การวัดผลการศึกษา
สถิติธุรกิจ
การวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยนกลุ่มทักษะภาษาไทย
การวัดผลและการประเมินผลในชั้นเรี ยนกลุ่มสร้างเสริ มลักษณะนิสยั
ดนตรี และนาฏศิลป์
การวัดผลและการประเมินผลในชั้นเรี ยนกลุ่มสร้างเสริ มลักษณะนิสยั
กิจกรรมสร้างนิสยั
การวัดผลและการประเมินผลในชั้นเรี ยนกลุ่มทักษะคณิ ตศาสตร์
การวัดผลและการประเมินผลในชั้นเรี ยนกลุ่มสร้างเสริ มลักษณะนิสยั
พระพุทธศาสนา และ จริ ยศึกษา
การวัดผลและการประเมินผลในชั้นเรี ยนกลุ่มสร้างเสริ มลักษณะนิสยั
ศิลปศึกษา

จานวนที่มีอยู่
2
2
2
2
2
2
3
3
2
1
2
2
5
2
1
2
3
4
2
2
5
3
1
2
5
2
2
1

19
ลาดับที่
รายการ
83
การวัดผลและการประเมินผลในชั้นเรี ยนกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์
ชีวติ
84
การวัดผลและการประเมินผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
85
การวัดผลและประเมินผลในชั้นเรี ยนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
86
เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
87
การวัดและประเมินผล
88
สถิติคณิ ตศาสตร์
89
สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 1
90
ความน่าจะเป็ นและสถิติ
91
สถิติเบื้องต้น
92
วิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
93
หลักสถิติเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
94
สถิติธุรกิจ
95
สถิติวจิ ยั
96
สถิตินอนพาราเมตริ ก
97
มนุษยสัมพันธ์
98
จิตวิทยาทัว่ ไป
99
จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่ น
100 ลักษณะชีวติ สู่ความสาเร็จ
101 สังคมน่าอยู่ 6 ข้อเสนอแนวทางสร้างสังคมแห่งความดี
102 สังคมและวัฒนธรรม.
103 สังคมวิทยา
104 จิตวิทยาการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
105 จิตวิทยาธุรกิจ.
106 ธรรมชาติของชีวติ
107 เล่นกับตัวเองอย่างไรให้สุขภาพกายสุขใจปลอดโรคภัยเกิน 100 ปี
108 ผลของการศึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
109 วิธีการสร้างโปรแกรมจิต
110 เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสัมพันธ์สาหรับครู
111 ความฉลาดทางอารมณ์

จานวนที่มีอยู่
3
1
2
1
2
5
2
1
2
3
2
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
1
5
5

20
ลาดับที่
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

รายการ
ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว
สังคมไทยในโลกหนังสือ
สังคมวิทยาศาสนา
จิตวิทยาทัว่ ไป
จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่ น
การปรับพฤติกรรม : ทฤษฎีและการประยุกต์
ความสุข
สร้างกาลังใจ : หลักการพัฒนาตนและสร้างกาลังใจสู่ความสาเร็ จ
การเก็บข้อมูลเป็ นรายบุคคล
จิตวิทยาการเรี ยนการสอน
การวิจยั ทางสังคม
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
จิตวิทยาทัว่ ไป
การวิเคราะห์ตนเอง
จิตวิทยา
จิตวิทยาแนะแนว
จิตวิทยาการเรี ยนการสอน
จิตวิทยาการสื่อสารในชั้นเรี ยน
มนุษยสัมพันธ์
มนุษยสัมพันธ์ : มิติใหม่แห่งการสร้างมนุษยสัมพันธ์อนั ยัง่ ยืน
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรู ม
การพัฒนาการสอนสังคมศึกษา
การพัฒนาจิตใจของตนเพือ่ ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
จิตวิทยาพัฒนาการชีวติ ทุกช่วงวัย เล่ม 1 : แนวคิดเชิงทฤษฎีวยั เด็ก
ตอนกลาง
จิตวิทยาการศึกษา
มนุษยสัมพันธ์
ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม
จิตวิทยาเด็ก
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการศึกษา

จานวนที่มีอยู่
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
5
2
2
1
1
1
1
1
5
1
2
1
3
2
4
4
4
4
2

21
ลาดับที่
รายการ
142 จิตวิทยาการศึกษา
143 จิตวิทยาวัยรุ่ น
144 เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมครู เพือ่ เป็ นที่ปรึ กษาแนะ
แนวสุขภาพวัยรุ่ น
145 ทฤษฎีและปฏิบตั ิการทางจิตวิทยาสังคม
146 จิตวิทยา
147 จิตวิทยาการเรี ยนการสอน
148 แนวคิดการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์
วิทยบริ การด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาหรับสาย
งานด้านมัธยมศึกษา
149 เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม
150 สรรค์สร้างหน้าเว็บและกราฟฟิ กบนเว็บ
151 เทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรม
152 เทคโนโลยีการศึกษา
153 เทคโนโลยีการศึกษา
154 เทคโนโลยีทางการศึกษา
155 สื่อเพือ่ งานส่งเสริ มเผยแพร่
156 การออกแบบและพัฒนาความรู ้ในองค์การ
157 เทคนิคการผลิตแผ่นใส
158 คัมภีร์ Web Design
159 นวัตกรรมการศึกษา
160 วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา : เครื่ องเสียง เครื่ องฉาย
161 เรี ยนรู ้อินเตอร์เน็ตง่ายดังพลิกฝ่ ามือ
162 เทคโนโลยีการศึกษา
163 เทคโนโลยีทางการศึกษา
164 เทคนิคงานกราฟฟิ ก
165 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหน่วยที่ 9-15
166 เทคโนโลยีทางการสอน
167 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

จานวนที่มีอยู่
3
5
2
2
2
4
4

2
5
1
1
2
3
1
3
2
5
2
1
3
2
2
5
4
2
3

22
ลาดับที่
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

รายการ
เศรษฐศาสตร์สองกระแส
มนุษยสัมพันธ์
มานุษยวิทยากายภาพ : วิวฒั นาการทางกายภาพและวัฒนธรรม
หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
ประสบการณ์วจิ ยั ทางมานุษยวิทยาข้ามวัฒนธรรม
การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
สังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์เพือ่ ชีวติ
เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หลักเศรษฐศาสตร์
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู ้
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม

จานวนที่มีอยู่
5
1
3
2
2
4
2
3
1
3
3
3
3
3
2
5
2
1
4
4
4
4

15.2 รายงาน การวิจัย และวิทยานิพนธ์
รายงาน การวิจยั และวิทยานิ พนธ์ที่นั กศึกษาสามารถค้นคว้าประกอบการศึกษา
เพิม่ เติม มีตามรายการที่แสดงเป็ นบรรณานุกรม ดังนี้
ลาดับที่
รายการ
จานวนที่มีอยู่
1
กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษารัฐ-สังคมสยามท่ามกลางกระแส
4
โลกาภิวตั น์เมืองไทยในสิบปี ข้างหน้า
2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4

23
ลาดับที่
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18
19
20
21

รายการ
สรุ ปผลการดาเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบลประจาปี 2538
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาประชาธิปไตย
ความสานึกทางการเมืองต่อการปกครองท้องถิ่นในรู ปเทศบาล : ศึกษา
เฉพาะกรณี เทศบาลเมืองพระนครศรี อยุธยา
การเรี ยนรู ้ทางการเมืองในสานึกประชาธิปไตยของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษา
การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
เอกชน กรุ งเทพมหานคร
รายงานสรุ ปผลและแผนการดาเนินการของ สปช. ปี 2530 - 2539
กรอบแนวคิดการเรี ยบเรี ยงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญตามแนว
รัฐธรรมนูญนิยม

จานวนที่มีอยู่
2
5
4
1

แผนพัฒนาการเมืองไทย
เอกสารชุดวิชาการบริ หารการปกครองท้องถิ่น
การประเมินโครงการจัดบริ การนอกเวลาราชการของสถานีอนามัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
การศึกษาการพัฒนาการปฏิบตั ิการจัดองค์กรในโรงเรี ยนให้มีลกั ษณะ
เป็ นประชาธิปไตย
แบบแผนการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่นรู ปแบบสุขาภิบาล ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างประชาชนในเขต
สุขาภิบาลที่ประธานคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งและประธาน
คณะกรรมการโดยตาแหน่ง
การสืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
สภาพและวิธีการดาเนินงานของโรงเรี ยนในโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา : ศึกษา
เฉพาะกรณี จงั หวัดนครราชสีมา
จริ ยธรรมกับการศึกษา
การศึกษาสภาพปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร
มัธยมศึกษาในโรงเรี ยนขยายโอกาสการศึกษา เขตการศึกษา 7
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การมีส่วนร่ วมการเมืองท้องถิ่นในรู ปเทศบาล : ศึกษากรณี เทศบาล
นครเชียงใหม่

2
2
2

3
2
1
3

3
3

1
1

5
5
5
5

24
ลาดับที่
รายการ
จานวนที่มีอยู่
22
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาต่อการขยายการศึกษา
2
เป็ น 9 ปี
23
วารสารสังคมศาสตร์ปริ ทศั น์
2
24
จริ ยธรรมในสังคมไทยในทัศนะของนักพฤติกรรมศาสตร์
5
25
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา
4
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
26
การติดตามการดาเนินงานนาร่ องขยายขยายโอกาสทางการศึกษาภาค
4
บังคับในเขตการศึกษา 9
27
การประเมินการดาเนินงานของโรงเรี ยนในโครงการขยายโอกาสทาง
4
การศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดชัยภูมิ
28
การคิดและการสอนเพือ่ พัฒนากระบวนการคิด
4
29
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
30
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองรู ปแบบ
3
เทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองนครพนม
31
จริ ยธรรมกับการศึกษา
3
32
ยุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง : ศึกษากรณี การเลือกตั้งสมาชิก
2
สภาจังหวัดเมืองสมุทรสาคร
33
บทบาทของทฤษฎีการกระจ่างชัดค่านิยมกับการศึกษา
1
34
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษาเกี่ยวกับศูนย์
3
วิชาการกลุ่มโรงเรี ยน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม
35
การศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาอาชีพตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
1
ตอนต้นพุทธศักราช 2521 ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
36
ผลของการใช้วธิ ีการสอนโดยผสมผสานระหว่างการสอนแบบคิดเป็ น
1
กับการสอนของเปาโลแฟร์เพือ่ ปลูกจิตสานึกทางประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชนในระดับหมู่บา้ น
37
สภาพปั ญหาการดาเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรี ยน
1
ตามมาตรการในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรี ยนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 9
38
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น : ศึกษากรณี
1
เทศบาลเมืองชุมพร

25
ลาดับที่
รายการ
39
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนอาเภอป่ าติ้ว
จังหวัดยโสธร
40
ปั ญหาการดาเนินงานของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
41
สภาพการดาเนินงานในโรงเรี ยนนาร่ องขยายโอกาสทางการศึกษาภาค
บังคับเขตการศึกษา 9
42
ปั ญหาการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร
43
การประเมินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาสังกัดกรม สามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด.
44
การประเมินการดาเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดตาก
45
การเรี ยนรู ้การเมืองของเด็ก
46
การประเมินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
47
สภาพและการจัดวิชาอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2533) ใน
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
48
รายงานการสัมมนาผูบ้ ริ หาร เรื่ อง ความหมายและความสาคัญของ
ทักษะเพือ่ ความเป็ นพลเมืองดี
49
การประเมินโครงการเปิ ดสอนหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
50
การพัฒนารู ปแบบการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
51
การประเมินโครงการการจัดมุมหนังสือและห้องสมุดโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
52
การประเมินโครงการศึกษาอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจาการ

จานวนที่มีอยู่
2
5
2
1
5
2

5
2

1

1
1
3
3
3
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53
ปั ญหาการดาเนินงานโครงการเพือ่ นเตือนเพือ่ นในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
54
ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานโรงเรี ยนประถมศึกษา ในโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม
55
ปั ญหาการบริ หารงานในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
56
ปั ญหาการปฏิบตั ิงานวิชาการในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
57
การสร้างชุดการเรี ยนด้วยตนเองและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ อง การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยปั จจุบนั ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัด
อุทยั ธานี
58
การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ทางสังคมและการเมืองของ
นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับภาวะวิกฤติในประเทศไทย
59
รายงานการดาเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษา
60
การดาเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
61
สภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนขยายโอกาส
การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
เขตการศึกษา 11
62
การสืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
63
การประเมินผลการเรี ยนการสอนตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 3 : ศึกษาเฉพาะ
กรณี วชิ าการงานและอาชีพ
64
วารสารพัฒนาชุมชน
65
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร
66
การประเมินศูนย์วชิ าการกลุ่มโรงเรี ยนในท้องที่จงั หวัดหนองคาย
67
การประเมินโครงการวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยพลศึกษา

จานวนที่มีอยู่
3
5

5
5
1

1
1
1
5

5
5

5
2
2
2

27
ลาดับที่
รายการ
จานวนที่มีอยู่
68
ความสานึกต่อความเป็ นพลเมืองดีในวิถีชีวติ ที่สอดคล้องกับ
4
ประชาธิปไตยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เขตหนองจอก
กรุ งเทพมหานคร.
69
รายงานการวิจยั เรื่ อง การวิจยั และพัฒนาระบบการประเมินในของ
5
สถานศึกษา
70
การพัฒนารู ปแบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาหลักสูตร
5
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 10
71
การประเมินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรี ยน
4
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์
72
ผลการใช้โปรแกรมการสอนตามแนวคิดของราธส์ ฮาร์มินและไซมอน
4
ต่อขั้นตอนการให้เหตุผลจริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
73
การประเมินโครงการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
4
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรี สะเกษ
15.3 หนังสื อและตาราเรียนภาษาอังกฤษ
หนังสื อและตาราเรี ยนของสานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่ งมี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา มีดงั นี้
15.3.1 ด้ านสถิติ วิจัย และวัดผล
จานวน 32 รายการ
ลาดับที่
รายการ
จานวนที่มีอยู่
1
Introduction to Research in Education
2
2
Content Analysis in Communication Research
2
3
Research in Education
2
4
Role Theory : Concept and Research
2
5
Education Research
2
6
Critical Thinking : An Introduction to Logic and Scientific Method
2
7
Taxonomy of Education Objectives
2
8
Taxonomy of Education Objectives
2
9
Basic Step in Planning Nursing Research : From Questions to
2
Proposal
10
Assessment Versus Evaluation
2
11
Elements of Statistics
2
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12
An Evaluation of Education for Creating Industrial Democracy :
Leadership Training
13
Harvard Educational Review
14
Test Theory for Generation of Test
15
Modern Elementary Statistics
16
Education Research : An Introduction
17
Applying Education Research : A Practical Guide
18
Education Research : Competencies for Analysis and Application
19
Statistical Methods in Education and Psychology
20
Educational and Psychological Measurement
21
Cognitive Consequences of Political Sophistication Laboratory for
Behavioral Research
22
Issues in Educational Research
23
Foundation of Behavioral Research
24
Understanding Educational Measurement
25
Research in Education : A Conceptual Introduction
26
Education Research : Fundamentals for the Consumer
27
Measurement by the Physical Education : Why and How
28
Developing Effective Research Proposals
29
Basic Research Method : Reading
30
Research Methods in Psychology
31
Elementary Statistics
32
Research Method in Education
15.3.2 เอกสารด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ลาดับที่
รายการ
1
Datum Approach to Curriculum, Learning and Evaluation in
Occupational Training
2
Dissertation Abstracts International
3
Dissertation Abstracts International

จานวนที่มีอยู่
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
5
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5

จานวนที่มีอยู่
4
3
3
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4
Electoral Choice in Korea: A Special Analysis of Ideology and
Sophisticated Voting
5
Environment and Behavior
6
Personal : The Management of People at Work
7
Personnel : The Management of People at Work
8
Curriculum Planing and Development
9
Political Ideology and Moral Education in Japanese and Taiwanese
10
Social Education
11
College Student Journal
12
A Guild to Identification of Training Needs
13
Developing Critical Thinking
14
Sociology
15
The Sense of Well-being in America
16
Adolescence
17
What is History?
18
Supervision : Quality and Diversity Through Leadership
19
Dissertation Abstracts International
20
Education for Responsible Citizenship : The Report of the National
Task Force on Citizenship Education
21
Human Behavior at Work
22
The Encyclopedia of Education
23
Dissertation Abstracts Dissertation Abstracts International
24
Manual for Cornell Critical Thinking Tests
25
Education and National Development : A comparative Perspective
26
Management : A Behavioral Approach
27
Site Based Management : As Study of Science
28
Dictionary of Education
29
Introduction to Psychology
30
Economic Studies

จานวนที่มีอยู่
5
5
5
5
5
5
1
1
1
2
1
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
2
3
4
3
4
4
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

รายการ
Dissertation Abstracts International
Journal of Democracy
Changing the Curriculum
Educational and Psychological Measurement
Curriculum Planing
Supervision for Improved Instruction : New Challenges New
Response
Higher Education
Mental Health Graduate Students’ comfort level and Attitudes
Comparative Education Reviews
New Direction for Children Development
Modern Elementary Curriculum
Handbook of Political Socialization Theory and Research
The Volunteer Subject
An Introduction to Practical Sociology
Cooperative Education in a New Era
International Encyclopedia of the Social Science
Journal of Higher Education
International Encyclopedia of the Social Sciences
Fundamental of Curriculum Development
International Encyclopedia of Social Sciences
Adult Education in Thailand : A Needs Assessment
Curriculum Development : Theory and Practice
Dissertation Abstracts International
Basic Principles of Curriculum and Instruction
Review of Educational Research
Resource Publication
Developing and Training Human Resources in Organization
Review of Education Research
Democracy Schooling and Political Education
Leadership in Organization

จานวนที่มีอยู่
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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15.4 วารสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

จานวน 172 รายการ

กรมวิทยาศาสตร์บริ การ
กระแสวัฒนธรรม
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
กองการศึกษาเพือ่ คนพิการ
การแนะแนวและจิตวิทยา
การปฏิรูปการศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การแพทย์แผนไทย
การไฟฟ้ านครหลวง
การเมืองใหม่
การเลือกตั้ง
การวัดผลการศึกษา
การศึกษา
การศึกษาไทย
การศึกษานอกโรงเรี ยน
การศึกษาปฐมวัย
กาแพงแสนสัมพันธ์
เกษตรก้าวหน้า
เกษตรธรรมชาติ
เกษตรพัฒนา
ใกล้หมอ
ข้าราชการครู
ข่าวครู ศรี สะเกษ
ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร
ข่าวสารการธรณี
ข่าวสารโรคพืชและจุลชีวทิ ยา
ข่าวสารสถาบันวิจยั พืชไร่
ข่าวสารสนเทศ
ข่าวสารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยหอการค้า
ข่าวสารห้องสมุดประชาชน
ข่าวสารหอสมุดแห่งชาติ

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

คช. สาส์น
คชสัมพันธ์
คณิ ตศาสตร์
ครู เชียงราย
ครู ราชบุรี
คหกรรมศาสตร์สาส์น
คุรุสาร
จดหมายข่าวสานักวิทยาบริ การ
จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดาริ
จอมบึง
จันทรเกษมสาร
จุลสารกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
จุลสารกรุ งเทพมหานคร
จุลสารไทยคดีศึกษา
จุฬาวิจยั
ชาติไทยสัมพันธ์
ชีพจรเศรษฐกิจ
ชีวจิต
ชีวปริ ทศั น์
ซีเมนต์ไทยสัมพันธ์
เซนต์จอห์น
ญี่ปุ่นสาร
ถาวรธรรม
เทคนิค
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีชาวบ้าน
เทคโนโลยีวสั ดุ
เทคโนโลยีสุรนารี
เทพสตรี สาร
ไทยวิจยั

32
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

นวตกรรม
นักบริ หาร
นิเทศศาสตร์
ในวงการพิมพ์
บรรณสาร
บรรณารักษศาสตร์
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประมวลข่าว
ปรี ดีสาร
ปั ญญา
ปาจารยสาร
ปาริ ชาต
ผาสุก
ผูจ้ ดั การ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พัฒนาชุมชน
พัฒนาเทคนิคศึกษา
พุทธศาสน์ศึกษา
พุทธศาสนา
เพือ่ สุขภาพ
โภชนาการ
มฉก. วิชาการ
มติชนสุดสัปดาห์
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคม
มนุษยศาสตร์สาร
มูลนิธิชยั พัฒนา
เมืองโบราณ
แม่โจ้ปริ ทศั น์
แม่และเด็ก
ยูเนสโกคูริเย
รักลูก

96. รัฐสภาสาร
97. ราชบัณฑิตยสถาน
98. ราชภัฏกรุ งเก่า
99. ราชภัฏเพชรบุรี
100. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
101. ราชภัฏลาปาง
102. โลกสีเขียว
103. วัฒนธรรมไทย
104. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
105. วิจยั ราชภัฏเชียงใหม่
106. วิจยั และฝึ กอบรม
107. วิจยั และพัฒนา
108. วิจยั สภาวะแวดล้อม
109. วิชาการ
110. วิทยาจารย์
111. วิธีวทิ ยาการวิจยั
112. ศรี ปทุม
113. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
114. สถาบันพัฒนาบริ หารสถานศึกษา
115. สถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม
116. สถิติรายไตรมาส
117. สานปฏิรูป
118. สารกรมศิลปากร
119. สานักวิทยบริ การ
120. สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
121. สีมาจารย์
122. สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
123. หมอชาวบ้าน
124. ห้องสมุด
125. อุดมศานต์
126. อุดมศึกษา
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127. Academy of Management Journal
128. Administrative Science Quarterly
129. Advance Thailand
130. American Journal
131. Art 4 D
132. Asean Journal on Science
133. Asia Week
134. Business Online
135. Cherry News
136. Chulalongkorn
137. College & Research Libraries
138. Computer Review
139. Computer Today
140. E / Environmental Magazine
141. Early Childhood Education
142. Econnews
143. Education Media
144. Education Technology
145. Educational Leadership
146. Educational Technology Research
147. For Quality
148. Fortune
149. Health

150. Hobby Electronics
151. HRDJ
152. I.T. Soft
153. Inter Net Inter Net
154. Japan World
155. Journal of Higher Education
156. Library Administration
157. Library Quarterly
158. Life
159. Management Today
160. Mathematics Journal
161. Mathematics Teacher
162. Newsweek
163. Pacific Friend
164. Psychology Today
165. R & D Research and Development
166. Songklanakarin
167. Teaching and Teacher
168. Thailand Illustrate
169. Time
170. Ulife University
171. Up Date
172. Winmag

15.5 ฐานข้ อมูล
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีฐานข้อมูลที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อใช้
ประกอบการค้นคว้า ดังนี้
1) CD – ROM วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ERIC
2) OCLC วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
3) สารานุกรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
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4) Internet มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเวบไซด์ที่เกี่ยวข้อง
4.1 เวบไซด์ ข องต่ า งประเทศ ดั ง ตัว อย่ า งของประเทศญี่ ปุ่ น สหรั ฐ อเมริ ก า
นิวซีแลนด์ และอังกฤษ ดังนี้
4.1.1 ประเทศญี่ปนุ่
http://www.jfbkk.or.th
http://www.jpf.go.jp/
4.1.2 ประเทศสหรัฐอเมริ กา
http://www.trinity/Edu/departments/socanthro/panz.html
4.1.3 ประเทศนิวซีแลนด์
http://www.massey.ac.nz/~NZSRDA/nzssorgs/panz.html
http://www.soc.auckland.ac.nz
4.1.4 ประเทศอังกฤษ
http://www.ipe.org/reading/books
http://www.ed.ac.uk./~sicial
http://www.exeter.ac.uk/bred/sicology
4.2 เวบไซด์ภายในประเทศ ตัวอย่าง เช่น
4.2.1 http://www.ait.ac.th/
4.2.2 http://www.ac.ac.th/
4.2.3 http://www.au.ac.th/
4.2.4 http://www.bu.ac.th/
4.2.5 http://www.buu.ac.th/
4.2.6 http://www.chiangmai.ac.th/
4.2.7 http://ca1.cma.ac.th/
4.2.8 http://www.chula.ac.th/
4.2.9 http://kbu.ac.th/
4.2.10 http://www.kku.ac.th/
4.2.11 http://www.kku.ac.th/
4.2.12 http://www.kmitl.ac.th/
4.2.13 http://www.kmitnb.ac.th/
4.2.14 http://www.kmitt.ac.th/
ฯลฯ
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16. งบประมาณ
16.1 ประมาณการงบประมาณที่ต้องการ
หมวดเงิน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม
งบดาเนินการ
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
เงินทั้งหมด

งบประมาณที่ตอ้ งการ
2547
2548
90,000
180,000
60,000
60,000
20,000
20,000
10,000
20,000
180,000
300,000
180,000

282,500
282,000
582,000

หมายเหตุ
2549
180,000
60,000
20,000
20,000
300,000

2550
100,000
60,000
20,000
20,000
220,000

2551
100,000
60,000
20,000
20,000
220,000

122,500
122,500
422,500

220,000
220,000

220,000

16.2 ประมาณการรายรับ
รายรั บ กรณี ที่ นัก ศึ ก ษาจบการศึ ก ษา เมื่ อ คิด เฉพาะ 1) ค่ า บ ารุ ง สถาบัน และ 2)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 59,000 บาท ต่อ
นักศึกษา 1 คน ดังนี้
1) ค่าบารุ งสถาบัน ประกอบด้วย ค่าบารุ งสถาบัน 1,500 บาท และค่าบารุ ง /
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 2,200 บาท รวม 3,200 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อนักศึกษา 1 คน ในกรณี จบการศึกษา คิดจาก 3 รายการ
2.1) ค่าลงทะเบียนรายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า 32 หน่วยกิต ๆ ละ1,200 บาท รวม 38,400 บาท
2.2) ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ๆ ละ 1,100 บาท รวม 13,200 บาท
2.3) ค่าธรรมเนียมสอบต่างๆ ประมาณไม่นอ้ ยกว่า 4,200 บาท
ดังนั้น สรุ ปพอสังเขปในภาพรวมแล้ว รายรับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะได้
ดังนี้
- ปี การศึกษา 2549 บัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา 25 คน มีรายได้ไม่นอ้ ยกว่า1,475,000บาท
- ปี การศึกษา 2550 บัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา 15 คน มีรายได้ไม่นอ้ ยกว่า 885,000บาท
- ปี การศึกษา 2551 บัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา 25 คน มีรายได้ไม่นอ้ ยกว่า1,475,000บาท
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17. หลักสู ตร
17.1 จานวนหน่ วยกิตรวม
หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา เป็ นแผน ก. แบบ ก
(2) ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาสถาบันราชภัฏ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 44 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิ พนธ์ มี สัดส่ วน
จานวนหน่วยกิต ดังนี้
1) หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
7 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
2 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า 23 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
8 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม ไม่นอ้ ยกว่า 44 หน่วยกิต
17.3 รายวิชา
หมวดวิชาสั มพันธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) วิชาบังคับ 7 หน่วยกิต
1015201 สังคมศาสตร์ทางการศึกษา
2(2-0)
Social Sciences of Education
1045301 สถิติเพือ่ การวิจยั
3(2-2)
Statistics for Research
1055201 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0)
Education Psychology
2) วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
1015202 การศึกษาเปรี ยบเทียบ
2(2-0)
Comparative Education
1065101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Education Business
1065102 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
2(2-0)
Economics of Education
1065401 การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
Educational Supervision
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1065601 ปั ญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในท้องถิ่น
Issues and Trends of Education in Communities
1505101 ท้องถิ่นศึกษา
Local Studies
1635101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
3565400 การพัฒนาบุคคล
Personnel Development
4065100 สิ่งแวดล้อมศึกษา
Educational Environment
4125601 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Computer Assisted Instruction
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน ไม่นอ้ ยกว่า 23 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
1045102 หลักการประเมินผลการเรี ยน
Principles of Educational Evaluation
1045201 การพัฒนาเครื่ องมือในการวิจยั และประเมินผลการศึกษา
The Development in Education Research and Evaluation
1045403 การวิจยั ประเมินโครงการ
Project Evaluation Research
1046404 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ข้นั สูง
Advance Research Methodology in Behavioral Science
1046405 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
Action Research
1046901 การสัมมนาทางการวิจยั และประเมินผลการศึกษา
Seminar in Education Research and Evaluation
2) วิชาเลือก 8 หน่วยกิต
1045103 การประเมินผลการเรี ยนด้านการปฏิบตั ิข้นั สูง
Advance Performance Evaluation
1045202 การสร้างเครื่ องมือวัดด้านนอนคอกนิทิฟ
Noncognitive Instruments Construction

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)

2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(0-4)

2(1-2)
3(2-2)
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1045302 สถิตินอนพาราเมตริ กในการวิจยั ทางการศึกษา
Nonparametric Statistics in Educational Research
1046103 การประเมินงานวิจยั
Research Evaluation
1046203 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
Diagnostic Tests Construction
1046303 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
Factors Analysis
1046304 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
Regression Analysis
1046406 ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงทดลอง
Methods in Experimental Research
1046407 ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
Methods in Qualitative Research
1046408 การวิจยั สถาบัน
Institutional Research
1046409 ระเบียบวิธีวจิ ยั ในการเรี ยนการสอน
Research Methodology in Teaching and Learning
1065109 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์
1046909 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
Thesis

3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)

รายวิชาที่ไม่ นับหน่ วยกิต
1) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนดจะต้องเรี ยนวิชา
ต่อไปนี้
1555100 ภาษาอังกฤษเพือ่ การวิจยั
English for Research

2(1-2)
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2) นักศึกษาที่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป เพือ่ การวัดผล
ประเมินผลและการวิจยั จะต้องเรี ยนวิชาต่อไปนี้
1045501 การใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ การวิจยั และประเมินผลการศึกษา 3(2-2)
Utilization of Computer for Educational Research and Evaluation
3) นักศึกษาที่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ทางการศึกษา ให้เลือกเรี ยนรายวิชาสาหรับผูไ้ ม่มี
วุฒิทางการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ต่อไปนี้อย่างน้อย 8 หน่วยกิต หรื อให้สอบเทียบประมวลความรู ้
ในแต่ละราย วิชาได้
1011101 ความเป็ นครู
2(2-0)
Self Actualization for Teacher
1011102 การศึกษาไทย
2(2-0)
Introduction to Thai Education
1022301 หลักการสอน
3(2-2)
General Methods of Teaching
1032102 เทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
Educational Technology
1042103 การประเมินผลการเรี ยน
2(1-2)
Learning Evaluation
1051202 จิตวิทยาการเรี ยนการสอน
2(1-2)
Psychology in Teaching and Learning
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
17.4 แผนการศึกษา
17.4.1 แผนการเรียนภาคปกติ
ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1
1045102 หลักการประเมินผลการศึกษา
1045201 การพัฒนาเครื่ องมือในการวิจยั และประเมินผลการศึกษา
1055201 จิตวิทยาการศึกษา
1045403 การวิจยั ประเมินโครงการ
วิชาสัมพันธ์เลือก ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
รวม ไม่นอ้ ยกว่า 11 หน่วยกิต

2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
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ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2
1015201 สังคมศาสตร์ทางการศึกษา
1045301 สถิติเพือ่ การวิจยั
วิชาเฉพาะด้านเลือก 1 ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่นอ้ ยกว่า 11 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1
1046401 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ข้นั สูง
1046405 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
1046901 การสัมมนาทางการวิจยั และประเมินผลการศึกษา
วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
รวม ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2
* สอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination)
1046909 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
17.4.2 แผนการเรียนภาคพิเศษ
ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1
1045102 หลักการประเมินผลการศึกษา
1045201 การพัฒนาเครื่ องมือในการวิจยั และประเมินผลการศึกษา
1055201 จิตวิทยาการศึกษา
วิชาสัมพันธ์เลือก ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
รวม ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2
1015201 สังคมศาสตร์ทางการศึกษา
1045301 สถิติเพือ่ การวิจยั
วิชาเฉพาะด้านเลือก 1 ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 3
1046404 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ข้นั สูง
วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

2(2-0)
3(2-2)

3(2-2)
3(2-2)
2(0-4)

2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)

2(2-0)
3(2-2)

3(2-2)

41
ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1
1045403 การวิจยั ประเมินโครงการ
1046405 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
1046901 การสัมมนาทางการวิจยั และประเมินผลการศึกษา
รวม 7 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2
*
สอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination)
1046909 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

2(1-2)
3(2-2)
2(0-4)

18. คาอธิบายรายวิชา
18.1 หมวดวิชาสั มพันธ์
1015201 สั งคมศาสตร์ ทางการศึกษา
2(2-0)
(Social Sciences of Education)
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม และมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่เป็ นรากฐานใน
การจัดการศึกษาของชาติ ลักษณะภูมิปัญญา และการเรี ยนรู ้ของชุมชนตามพื้นฐานของวัฒนธรรม
ท้อ งถิ่ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปรั ช ญา สั ง คม กระแสโลกาภิ ว ัต น์ กับ การเรี ย นรู ้ ท างสั ง คม
แนวความคิ ดเกี่ ยวกับ การพัฒ นาในลักษณะต่ างๆ เช่ น การพัฒนาแบบยัง่ ยืน วัฒนธรรมชุ มชน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ทางสังคมเพื่อการศึกษา การวิเคราะห์งานวิจยั สังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1045301 สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2)
(Statistics for Research)
ประเภทของข้อมู ล วัตถุ ประสงค์ในการใช้สถิติพาราเมตริ กและสถิ ตินอนพาราเมตริ ก
ความแตกต่างระหว่างสถิติพาราเมตริ กกับสถิ ติน อนพาราเมตริ ก การเลื อกใช้สถิ ติให้เหมาะสมกับ
ปั ญหาวิจยั การเตรี ยมข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
ไค-สแคว์ (chi-square) การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิ ดทางเดียวและหลาย
ทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ และการ
วิเคราะห์ถดถอย
ฝึ กลงรหั ส ข้อ มู ล ฝึ กค านวณสถิ ติ ต่ า งๆ ด้ ว ยมื อ และค านวณด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ เช่ น
โปรแกรม SPSS
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1055201 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0)
(Education Psychology)
ความหมาย ขอบข่ า ยและความส าคัญ ของจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา พัฒ นาการและการ
เจริ ญเติบโตของมนุ ษย์ การเรี ยนรู ้และองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ สุ ขภาพจิต บุคลิ กภาพ การ
ปรับตัว การตรวจสอบและการประเมินค่าทางจิตวิทยา การวิจยั ทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการ
วัดและประเมินผลการศึกษา
1015202 การศึกษาเปรียบเทียบ
2(2-0)
(Comparative Education)
ศึกษาความหมายของการศึกษาเปรี ยบเทียบ การพัฒนาการของโลกกับการศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษาของโลกและของประเทศ นโยบายการศึกษา
ของประเทศซึ่ งมี ผลสะท้อ นมาจากการเมื อ ง เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
ศึกษาระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ของทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริ กา เพื่อ นามาเปรี ยบเทียบกับ
การศึกษาของไทยในลักษณะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวโน้มมาจัดการศึกษาของ
ไทย
1065101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
(Education Business)
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และประโยชน์ของธุ รกิ จการศึกษา ความรู ้เบื้อ งต้นเกี่ ยวกับ
ธุรกิจการศึกษา การใช้ประโยชน์จากธุรกิจการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา
งานธุรกิจในโรงเรี ยน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา การสร้างเสริ มฐานะของโรงเรี ยนและบุคล
กรในโรงเรี ยน การจัดโครงการที่มีคุณค่าทางการศึกษา การควบคุม การะประเมินและติดตามผลการ
จัดการศึกษา การศึกษาผลงานและปั ญหาเกี่ยวกับธุรกิจด้านการศึกษา
1065102 เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
2(2-0)
(Economics of Education)
ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในการบริ หารการศึกษา วิเคราะห์หลักการงบประมาณ
แผ่นดิน วิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา พิจารณาการลงทุนของเอกชนทางด้าน
การศึกษาเปรี ยบเทียบกับของรัฐ การพัฒนาการศึกษาและเศรษฐศาสตร์ การวางแผนกาลงคน และ
ประสิทธิภาพของการผลิตกาลังคนตามความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
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1065401 การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
(Educational Supervision)
ธรรมชาติ จุ ด มุ่ ง หมาย หลัก และทฤษฎี ใ นการนิ เ ทศการศึ ก ษา กระบวนการนิ เ ทศ
การศึกษา การพัฒนาการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย การนิ เทศภายในโรงเรี ยน การบริ หารงาน
นิ เทศ และการประเมินผล การจัดการนิ เทศการศึกษา ตลอดจนการประยุกต์ใช้ผลการวิจยั ในการ
ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
1065601 ปัญหาและแนวโน้ มทางการศึกษาในท้ องถิ่น
3(2-2)
(Issues and Trends of Education in Communities)
ศึกษาและวิเ คราะห์สภาพเศรษฐกิ จ สังคม วัฒ นธรรม และสิ่ งแวดล้อ มของท้อ งถิ่ น ที่
สัมพันธ์กบั การศึกษา ปั ญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษาของท้องถิ่น มโนทัศน์และแนวทาง
แก้ปัญหาเพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และกระบวนการเรี ยนรู ้ในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับผูศ้ ึกษา
1505101 ท้ องถิ่นศึกษา
3(2-2)
(Local Studies)
ศึกษาความเป็ นมา ความคิด ความเชื่อ และลักษณะชุมชนท้องถิ่นที่สถาบันตั้งอยู่ ศึกษา
สภาพปั จจุบนั และสภาพของวิถีชีวิตชุมชน ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ภู มิปัญญาท้องถิ่น ปั จจัยต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของปั ญหา แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมมนุ ษย์
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น และเสนอผลการศึกษาเป็ นบริ บทชุมชน
1635101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2)
(Information Technology)
ศึกษาพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ระบบ
เครื อข่ายของมูล LAN INTRENET อุปกรณ์ และระบบซอฟแวร์ที่นามาผลิต และใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา เช่น CD-ROM SCANNER การ์ดเสียง
ฝึ กทดลองใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนระบบต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
นามาประยุกต์ใช้เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และการศึกษาได้
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3565400 การพัฒนาบุคคล
2(2-0)
(Personnel Development)
ศึกษาแนวความคิด และหลักในการพัฒนาบุคคล เทคนิ คการเสนอความคิด (Sale Ideas)
เทคนิ คการพัฒนาบุคลากรในหน่ วยงาน ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การวิเคราะห์ความ
จาเป็ น หรื อปั ญหาในการสร้างหลักสู ตรพัฒนาบุคลากร ปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร
ในปั จจุบนั
4065100 สิ่ งแวดล้ อมศึกษา
2(2-0)
(Educational Environment)
แนวคิดและหลักการเกี่ ยวกับการจัดระบบนิ เวศ มลภาวะและปั ญหาสิ่ งแวดล้อ มต่างๆ
เทคนิ คการอนุ รักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กรณี ตวั อย่างปั ญหาและการ
แก้ไขปัญหาที่สาคัญๆ
4125601 คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
2(2-0)
(Computer Assisted Instruction)
ศึกษาวิธีการนาเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน ออกแบบ วิเคราะห์
สร้างบทเรี ยนช่วยสอนวิชาต่างๆ หรื อการนาโปรแกรมสาเร็จรู ปต่างๆ มาพัฒนาการเรี ยนการสอน
ฝึ กปฏิบตั ิสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่างๆ เช่น ไทย
ทัศน์ จุฬา CAI, Tool Book, Authoware
18.2 หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
1045102 หลักการประเมินผลการเรียน
2(1-2)
(Principles of Educational Evaluation)
ความหมาย บทบาท จุดมุ่งหมาย ขอบข่าย ของการประเมิ นผลการศึกษา หลักการและ
รู ปแบบของการประเมินผลการศึกษา เช่ น การประเมินผลหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน
โครงการ สถาบัน และการประเมินการศึกษาระดับท้องถิ่น การวางแผน และประเมินโครงการทาง
การศึกษา วิธีการประเมินผลการศึกษา การสร้างเครื่ องมือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และการ
รายงานผลการประเมิ น ปั ญ หาและแนวโน้มของการประเมิ นผลการศึ กษา โดยเน้นการน าเอา
หลักการและเทคนิคต่างๆ มาใช้ประเมินผลทางการศึกษา
ฝึ กปฏิบตั ิเขียนโครงร่ างในการวางแผนทาการประเมินผลโครงการต่างๆ
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1045201 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
(Test Development in Education Research and Evaluation)
หลักการและความรู ้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู ้สึก ด้าน
ทักษะ วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือในการวิจยั และประเมินผลการศึกษา เครื่ องมือชนิ ดต่างๆ
เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดเจตคติ แบบสารวจความคิดเห็น แบบสารวจความสนใจ
แบบวัดภาคปฏิบตั ิ
ฝึ กปฏิบตั ิสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต ฯลฯ
1045403 การวิจัยประเมินโครงการ
2(1-2)
(Project Evaluation Research)
ลัก ษณะทั่ว ไป ขั้น ตอน ขอบเขต และโครงสร้ า งของการวิจ ัย ประเมิ น โครงการ
แบบจาลองในการประเมินโครงการ สิ่ งที่จะประเมิ นและมาตรวัด แหล่งที่มาของข้อ มู ลเพื่อ การ
ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทาข้อมู ล การออกแบบวิจยั ประเมินโครงการ การ
วางแผนวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติสาหรับการวิจยั ประเมินโครงการ การเขียนรายงานการวิจยั ประเมิ น
โครงการ
ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบวิจยั ประเมินโครงการและเขียนรายงานการวิจยั ประเมินโครงการ
1046404 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ข้นั สู ง
3(2-2)
(Advance Research Methodology in Behavioral Science)
มโนทัศน์และการออกแบบ การสร้างเครื่ องมือ เทคนิ คการสุ่ มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ การ
วิจยั รายกรณี การวิจยั อนาคต การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ การวิจยั นโยบาย
ฝึ กปฏิบตั ิสร้างเครื่ องมือ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์และเขียนรายงานการวิจยั
1046405 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
3(2-2)
(Action Research)
ความหมายและธรรมชาติของการวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research) และการวิจยั แบบมี
ส่วนร่ วม (Participatory Action Research) ขั้นตอนและเทคนิ ควิธีการทาวิจยั ปฏิบตั ิการ และการวิจยั
เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ระยะก่ อ นด าเนิ นการวิจ ัย ระยะด าเนิ นการวิจ ัย และระยะหลัง
ดาเนินการวิจยั การวางแผนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการและการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เทคนิ ค
การควบคุมและติดตามการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ วิธีเขียนรายงานการวิจยั และการประเมินการวิจยั
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ฝึ กปฏิบตั ิ เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการหรื อการวิจยั เชิงปฏิบตั ิก ารแบบมีส่วน
ร่ วมเพือ่ การปรับปรุ งการศึกษาหรื อเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น และฝึ กเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
และเขียนรายงานผลการวิจยั
1046901 การสั มมนาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2(0-4)
(Seminar in Education Research and Evaluation)
ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่สาคัญทางการวิจยั และประเมินผลในท้อ งถิ่ น วางแผน และ
คิดค้นเทคนิคหรื อเครื่ องมือสาหรับการแก้ปัญหา และพัฒนาการวิจยั และประเมินผล
เชิญผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่ วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบ-การณ์ต่างๆ
1045103 การประเมินผลการเรียนด้ านการปฏิบัติข้นั สู ง
2(1-2)
(Advance Performance Evaluation)
บทบาท ความสาคัญ ธรรมชาติ และจุดมุ่งหมายของการวัดด้านการปฏิบตั ิ การสร้างและ
หาคุณภาพเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนด้านการปฏิบตั ิ เช่น แบบตรวจสอบรายการ
มาตราส่วนประมาณค่า โดยเน้นให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า และการวิจยั
ฝึ กปฏิบตั ิสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนด้านปฏิบตั ิ
1045202 การสร้ างเครื่องมือวัดด้ านนอนคอกนิทิฟ
3(2-2)
(Noncognitive Instruments Construction)
ศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การวัด ด้า นความรู ้ สึ ก ทัก ษะกลไก และด้า นอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ด้า น
สติปัญญา วิธีการประเมินโดยเครื่ องมือต่างๆ เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินด้านนอนคอกนิทิฟ ตลอดจนฝึ กทักษะในการสร้างเครื่ องมือ และทาวิจยั ประเมินผลใน
ด้านนี้
ฝึ กปฏิบตั ิสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือวัดด้านนอนคอกนิทิฟ
1045302 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
(Nonparametric Statistics in Educational Research)
ประเภทข้อมู ล และวัตถุ ประสงค์ในการใช้สถิ ตินอนพาราเมตริ ก ศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างสถิตินอนพาราเมตริ กและสถิติพาราเมตริ ก การทดสอบนัยสาคัญในกรณี กลุ่มตัวอย่างเดียว
เช่น การทดสอบไบโนเมียล ไค-สแควร์ โคลโมโกรอฟสไมร์นอฟ เป็ นต้น การทดสอบนัยสาคัญ
ในกรณี กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม เช่น การทดสอบฟิ ชเชอร์ ไค-สแคว์ การทดสอบมีเดียน วิลคอกซอน
แมน-วิทนี แมคนี มาร์ การทดสอบเครื่ องหมาย เป็ นต้น การทดสอบนัยสาคัญของกลุ่มตัวอย่าง
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มากกว่าสองกลุ่ม เช่น การทดสอบไค –สแคว์ การทดสอบมีเดียน ครัสคัล -วอลลิส คอนแรน คิว
ฟรี ด แมน เป็ นต้น การหาความสั ม พัน ธ์ และการทดสอบนั ย ส าคัญ ของความสั ม พัน ธ์ เช่ น
สหสัมพันธ์คราเมอร์ วี สหสัมพันธ์ ฟี สหสัมพันธ์ลาดับที่ แบบสเฟี ยร์แมน สหสัมพันธ์ลาดับที่
แบบเคนคอล เป็ นต้น
ฝึ กปฏิบตั ิคานวณ ค่าสถิตินอนพาราเมตริ ก ด้วยมือ และคานวณด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม SPSS และปฏิบตั ิการวิจยั ด้วยสถิตินอนพาราเมตริ ก
1046103 การประเมินงานวิจัย
2(1-2)
(Research Evaluation)
หลักและวิธีการประเมิ นงานวิจยั ขั้นตอนการประเมิ น การกาหนดเกณฑ์ประเมิน การ
สร้างและการใช้แบบประเมิน การรายงานผลการประเมิน ตลอดจนปั ญหาในการประเมินงานวิจยั
ฝึ กปฏิบตั ิสร้างแบบประเมินงานวิจยั และเขียนรายงานผลการประเมินงานวิจยั
1046203 การสร้ างแบบทดสอบวินิจฉัย
2(1-2)
(Diagnostic Tests Construction)
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย กระบวนการสร้าง
และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ การแปลผล และการนาผลไปใช้โดยเน้นให้มีทกั ษะเกี่ยวกับ
การค้นคว้าและการวิจยั
ฝึ กปฏิ บตั ิและหาคุ ณภาพแบบทดสอบวินิ จฉัย และปฏิบตั ิ การวิจยั โดยใช้แบบทดสอบ
วินิจฉัยเป็ นเครื่ องมือ
1046303 การวิเคราะห์ องค์ประกอบ
2(1-2)
(Factors Analysis)
ความหมายและทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบ วิธี ก ารค านวณหาจ านวน
องค์ประกอบโดยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก และไม่ ต้ งั ฉาก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ การตีความหมายของผลการวิเคราะห์ และการนาไปใช้
ฝึ กปฏิบตั ิใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ การวิเคราะห์อ งค์ประกอบ และปฏิบตั ิก ารวิจยั
เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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1046304 การวิเคราะห์ การถดถอย
2(1-2)
(Regression Analysis)
ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยแบบต่างๆ การพยากรณ์แบบเส้นตรง
ชนิดที่มีตวั แปรอิสระตัวเดียว และชนิดที่มีตวั แปรอิสระหลายตัว การถดถอยชนิ ดที่เป็ นเส้นตรง และ
การทดสอบความแม่ นตรงและความเชื่ อ ถื อ ได้ของสมการพยากรณ์ การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์เชิงเส้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการวิเคราะห์ถดถอย
ฝึ กปฏิบตั ิใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ถดถอย และปฏิบตั ิการวิจยั เกี่ยวกับ
การพยากรณ์แบบเส้นตรง
1046406 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง
3(2-2)
(Methods in Experimental Research)
ความหมายของการวิจยั เชิงทดลอง และการทดลองทางการศึกษา แบบแผนการทดลอง
ความแม่นตรงของการทดลอง การควบคุมตัวแปร การวางแผนและดาเนิ นการวิจยั เชิงทดลอง สถิติ
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานการทดลอง และการประเมินผลการวิจยั เชิงทดลอง
ฝึ กปฏิ บ ัติ เ ขี ย นแบบแผนการทดลอง ปฏิ บ ัติ ก ารวิ จ ัย เชิ ง ทดลอง และเขี ย นรายงาน
ผลการวิจยั
1046407 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2)
(Methods in Qualitative Research)
ความหมายและกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพและการประยุกต์ใช้ในการวิจยั ทางการศึกษา
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล วิธีการเขียน
รายงานการวิจยั และการประเมินการวิจยั
ฝึ กปฏิบตั ิวเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและปฏิบตั ิการวิจยั เชิงคุณภาพ
1046408 การวิจัยสถาบัน
2(1-2)
(Institutional Research)
ความหมาย ธรรมชาติ และบทบาทของการวิจยั สถาบัน ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั
สถาบัน และประเด็นในการวิจยั สถาบัน การวางแผน เครื่ อ งมือที่ใช้รวบรวมข้ อมู ล การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล การเขียนรายงานการวิจยั การประเมินผลการวิจยั
การจัดระบบสารสนเทศเพือ่ การบริ หาร ปั ญหาและอุปสรรคของการวิจยั สถาบัน
ฝึ กปฏิบตั ิจดั ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริ หาร และปฏิบตั ิการวิจยั สถาบัน
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1046409 ระเบียบวิธีวิจัยในการเรียนการสอน
2(1-2)
(Research Methodology in Teaching and Learning)
ความหมายและความสาคัญของการวิจยั ในการเรี ยนการสอน การวิเคราะห์และกาหนด
ปั ญหาการวิจยั ในการเรี ยนการสอน การสร้ างนวัตกรรมเพื่อ แก้ปัญหาในการเรี ยนการสอน การ
ออกแบบการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล การแปลผลข้อมู ล
การเขียนรายงานการวิจยั และการประเมินผลการวิจยั
ฝึ กปฏิบตั ิสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน และปฏิบตั ิการวิจยั ในการเรี ยน
การสอน
1065109 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
(Educational Quality Assurance)
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ
หลักสูตร ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ปัจจัย ตัวชี้วดั
และระบบการประเมิน ระบบการควบคุมคุณภาพแบบเสร็ จ (Total Quality Management : TQM) การ
วิเ คราะห์ แ ละประยุก ต์ห ลัก การบริ ห ารคุ ณ ภาพแบบเบ็ด เสร็ จ ทางธุ ร กิ จ มาพัฒ นาองค์ก ารทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริ บททางสังคมไทย ศึกษาแนวคิด และระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา
18.3 ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์
1046908 ภาคนิพนธ์
6 หน่ วยกิต
(Term Paper)
โครงการศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง ตามความสนใจเกี่ ย วกับ การวิจ ัย และประเมิ น ผล
การศึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
1046909 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
(Thesis)
ศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับปั ญหาการวิจยั และประเมินผลการศึกษา เน้นทางด้านความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ทางวิช าการ การนาทฤษฎี แ ละหลักการมาใช้ในการแก้ปั ญหาเกี่ ย วกับการวิจ ัยและ
ประเมินผลการศึกษา โดยอาศัยเทคนิ ค วิธีวิจยั และเทคนิ คการประเมินผล รวมทั้งสามารถหาองค์
ความรู ้ มาพัฒนาการวิจยั และประเมินผลการศึกษา ภายใต้การดูแลของคณะอาจารย์ที่ปรึ กษา
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18.4 รายวิชาที่ไม่ นับหน่ วยกิต
1555100 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
2(1-2)
(English for Research)
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็ นสาหรับการค้นคว้าและวิจยั เน้นการอ่านจับ
ใจความ วิธีเรี ยนรู ้คาศัพท์ใหม่ๆ จากเอกสาร ตารา รายงานการวิจยั และสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ รวมทั้งการแปลความ เรี ยบเรี ยงความ การสรุ ปความ และการเขียนบทคัดย่อ
1045501 การใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
(Utilization of Computer for Educational Research and Evaluation)
ประเภทของโปรแกรมและการใช้โ ปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย วัด ผล และประเมิ น ผล
การศึ ก ษา เช่ น โปรแกรม SPSS โปรแกรมการวิเ คราะห์ คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ทางการวัด ผล
โปรแกรมคลังข้อ สอบชนิ ดต่างๆ โปรแกรมสาหรับงานทะเบียนและวัดผล การเตรี ยมข้อมู ล การ
ออกแบบแฟ้ มข้อมูล การเขียนคาสัง่ โปรแกรมสาเร็จรู ปเพือ่ การวิจยั และประเมินผลการศึกษา
1011101 ความเป็ นครู
2(2-0)
(Self Actualization for Teacher)
บทบาทและความสาคัญของครู ในฐานะเป็ นวิศวกรสังคม หน้าที่ความรับผิ ดชอบของครู
คุณลักษณะที่ดีของครู ดี การนาแนวคิดทางศาสนาและปรัชญามาปลูกฝังความรัก ความศรัทธา การ
พัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมในอาชีพ สถาบัน และสมาคมอาชีพ จรรยาบรรณและคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ การส่งเสริ มและยกระดับวิชาชีพ
1011102 การศึกษาไทย
2(2-0)
(Introduction to Thai Education)
ความหมาย ความมุ่งหมาย และความสาคัญของการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา
กับศาสตร์อย่างอื่นๆ ปรัชญาการศึกษา ความเป็ นมาของการศึกษาไทยโดยย่อ แนวคิดและความเชื่อ
ที่มีอิ ทธิ พลต่อ การศึกษาไทย นโยบายและระบบการจัดการศึกษาไทยระดับต่างๆ ความสัมพันธ์
ต่อเนื่องระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ การวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่ งชาติโดยเน้นฉบับปั จจุบนั
ส่ วนราชการและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อ งกับการศึก ษาไทย โครงสร้างและระบบบริ หารการศึกษา
บทบาทของการศึ ก ษาในการพัฒ นาประเทศ ปั ญ หาและแนวโน้ม ที่ ส าคัญ ของกา รศึ ก ษา การ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพือ่ สนองความต้องการของท้องถิ่น การจัดการศึกษาใน
ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย
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1022301 หลักการสอน
3(2-2)
(General Methods of Teaching)
ความหมายของการเรี ย นการสอน รู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ย นการ สอน
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนและการสอน การสอนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง การสอนเพื่อ
ความรู ้ ความเข้าใจ การสอนเพือ่ ให้เกิดทักษะ การสอนเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เทคนิ ควิธีสอนและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน การวางแผนการสอน การจัดบรรยากาศของชั้นเรี ยนให้อ ยูใ่ นวิถีของ
บทเรี ยน และเพื่อสร้างระเบียบวินัย การดาเนิ นงานในชั้นเรี ยน การเตรี ยมประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ
เช่น การฝึ กเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การฝึ กทาบันทึกการสอน การฝึ กทักษะการสอน การ
ทดลองสอน
1032102 เทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
(Educational Technology)
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อ การ
เรี ยนการสอน วิธีระบบ กระบวนการสื่ อความหมาย การจาแนกประเภทของสื่ อการเรี ยนการสอน
การเลือก การแนะนาให้รู้จกั เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน การ
จัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผลและการเก็บรักษาสื่อการเรี ยนการสอน
ฝึ กปฏิบตั ิผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพชั้นเรี ยน
1042103 การประเมินผลการเรียน
2(1-2)
(Learning Evaluation)
ความหมายของการทดสอบ การวัดผล และการประเมิ นผล กระบวนการประเมิ นผล
ประเภทของการประเมิ น ผล ความมุ่ ง หมายและประโยชน์ ข องการประเมิ น ผล ธรรมชาติ แ ละ
หลักการประเมิ นผล คุ ณธรรมของผูท้ าหน้าที่ประเมิ นผล ประเภทของพฤติ กรรมทางการศึกษา
เครื่ องมือ และวิธีการที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ลักษณะของ
เครื่ องมือ และวิธีการวัดผลที่ดี การสร้างแบบทดสอบชนิ ดต่างๆ การดาเนิ นการสอบ การนาสถิ ติ
เบื้องต้นมาใช้ในการวัด ประเมินผล การประเมินผลการเรี ยนตามระเบียบประเมินผลของหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาการประเมินผลการเรี ยนการสอน

52
1051202 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2)
(Psychology in Teaching and Learning)
ความรู ้เ บื้อ งต้น ทางจิต วิท ยาการเรี ย นการสอนและการนาหลัก จิตวิทยามาประยุก ต์ใ ช้
พัฒนาการของมนุษย์ตามแนวทัศนะของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ การเรี ยนรู ้และองค์ประกอบของการ
เรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ การสอนความคิดรวบยอดและทักษะ การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ ความพร้อม
แรงจู งใจ การเสริ ม สร้ างความพร้อ มและแรงจู งใจ ความแตกต่ างระหว่างบุค คล อิ ท ธิ พ ลของ
พันธุ กรรมและสิ่ งแวดล้อ ม การรับรู ้ การจา การลื ม เชาวน์ปัญญาและความถนัด ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ การพัฒนาจริ ยธรรมและค่านิ ยม การปรับพฤติกรรม สุ ขภาพจิตและการปรับตัว แบบ
แผนการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติผเู ้ รี ยน
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