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สบฑ.อบ.๐๐๑ 
 

เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง 
อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา ศึกษาศาสตร์  

 
 

1.  ช่ือ-สกุล นายสมคิด   พรมจุย้     
2.  ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์       
3.  ต าแหน่งทางบริหาร/ต าแหน่งปัจจุบัน...................................................................................................... 
4.  สถานทีต่ิดต่อ   
 ทีท่ างาน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     โทรศัพท์ 02 5048502   
 Email: drsomkid@hotmail.com   
5.  คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิ วชิาเอก สถาบัน ปีทีส่ าเร็จ 
ปริญญาตรี กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ มศว.พิษณุโลก 2523 
ปริญญาโท กศ.ม. การวดัผลการศึกษา มศว.ประสานมิตร 2526 
ปริญญาเอก ค.ด. การวดัและประเมินผล

การศึกษา 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2535 

ประกาศนียบตัร  Cert.in Educational 
Planning, 
Management, 
Innovation and 
Technology. 

INNOTECH, 
Philippines 

2528 

 

6. สาขาวชิา/เร่ืองทีเ่ช่ียวชาญ 
 การวดัและประเมินทางการศึกษา การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  การวจิยัทางการศึกษา  การวจิยัและพฒันา การวางแผนการศึกษา  
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7.  ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) โปรดระบุ รายวชิา/ชุดวชิา หลกัสูตร  
 7.1 มีประสบการณ์ในการสอนหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต วชิาเอก การประเมินการศึกษา แขนงวชิา การวดั
และประเมินผลการศึกษา  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มสธ. ในชุดวชิา วธีิวทิยาทางการประเมินการศึกษา  สถิติและวจิยั
ทางการศึกษา  การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ  และสมัมนาการประเมินทางการศึกษา   
 7.2 มีประสบการณ์ในการสอนหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มสธ. ในชุดวชิา แนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษาศาสตร์ ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงวธีิวทิยาการประเมินการศึกษา  และสมัมนาประเด็นทางการ
ประเมินการศึกษา 
  

8. รายละเอยีดในการแต่งตั้งเพือ่ท าหน้าที่เป็น 
     √ ผูเ้ขียนเอกสารการสอน ชุดวชิาวิธีวทิยาทางการประเมินการศึกษา  สถิติและวจิยัทางการศึกษา  การประเมิน
นโยบาย แผนงานและโครงการ  สมัมนาการประเมินทางการศึกษา ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูง  

      √ อาจารยส์ัมมนาเสริม/เขม้ ชุดวชิา อาจารยส์มัมนาเสริม/เขม้ ชุดวิชา วธีิวทิยาทางการประเมินการศึกษา  
สถิติและวจิยัทางการศึกษา  การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ  สมัมนาการประเมินทางการศึกษา และระเบียบวธีิ
วจิยัขั้นสูง 

     √ อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
     √ กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................. 
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 9. ผลงานทางวชิาการ จ านวน....33....เร่ือง 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง 

หนังสือ/ต ารา  จ านวน....16...เร่ือง 
1. สุพกัตร์  พิบูลย ์และสมคิด  พรมจุย้ (2544).การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา. นนทบุรี:จตุพร

ดีไซด.์ 
2. สมคิด  พรมจุย้.(2552). เทคนิคการประเมินโครงการ.พิมพค์ร้ังท่ี 6  นนทบุรี: จตุพรดีไซด ์
3. สมคิด  พรมจุย้.(2553). การเขียนรายงานการวิจยั. นนทบุรี: จตุพรดีไซด ์
4. สมคิด  พรมจุย้.(2554). การเขียนรายงานการประเมินโครงการ. พิมพค์ร้ังท่ี 2  นนทบุรี: จตุพรดีไซด์ 
5. สมคิด  พรมจุย้.(2554). การเขียนโครงการวจิยั : หลกัการและแนวปฏิบติั. พิมพค์ร้ังท่ี 4  นนทบุรี: 

จตุพรดีไซด ์
6. สมคิด   พรมจุย้. (2553). การวางแผนการสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นพุทธิพิสัย. ในเอกสารการสอนชุด

วชิาการพฒันาเคร่ืองมือวดัดา้นพุทธิพิสัย. หน่วยท่ี 4 นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์. 

7. สมคิด   พรมจุย้. (2554). การเขียนโครงการประเมิน. ในเอกสารการสอนชุดวชิาการประเมิน
โครงการ. หน่วยท่ี 4 นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาศึกษาศาสตร์. 

8. สมคิด   พรมจุย้. (2555). การพฒันาแบบวดัการปฏิบติังาน. ในเอกสารการสอนชุดวชิาการพฒันา
เคร่ืองมือวดัดา้นเจตพิสัยและทกัษะพิสัย. หน่วยท่ี 13 นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์. 

9. สมคิด   พรมจุย้. (2555). การวางแผน การจดัท าโครงการวิชาการและวชิาชีพ. ในเอกสารการสอน
ชุดวชิาพื้นฐานวชิาชีพศึกษาศาสตร์. หน่วยท่ี 8 นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิา
ศึกษาศาสตร์. 

10. สมคิด   พรมจุย้. (2557). เคร่ืองมือการวดัและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวยั. ในเอกสารการสอน
ชุดวชิาการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวยั. หน่วยท่ี 8 นนทบุรี: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาศึกษาศาสตร์. 

11. สมคิด   พรมจุย้. (2554). การเขียนรายงานการวจิยัและการประเมินงานวจิยั. ในประมวลสาระชุด
วชิาการวจิยัและสถิติทางการศึกษา. หน่วยท่ี 15 นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์. 

12. สมคิด  พรมจุย้. (2555). แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ ในประมวล
สาระชุดวชิาการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ. หน่วยท่ี 3 นนทบุรี: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาศึกษาศาสตร์. 
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13. 
สมคิด  พรมจุย้. (2555). การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน  และโครงการใน
ประมวลสาระชุดวชิาการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ. หน่วยท่ี 14 นนทบุรี: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาศึกษาศาสตร์. 

14. สมคิด   พรมจุย้. (2555). แนวปฏิบติัในการประเมินนโยบาย แผนงาน  โครงการและหลกัสูตร. ใน
ประมวลสาระชุดวชิาวธีิวทิยาการประเมินทางการศึกษา. หน่วยท่ี 11 นนทบุรี: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาศึกษาศาสตร์. 

15. สมคิด   พรมจุย้. (2557). การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์. ในประมวลสาระ
ชุดวชิาสารัตถะและวทิยวธีิทางวทิยาศาสตร์. หน่วยท่ี 13 นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์. 

16. สมคิด   พรมจุย้. (2557). การประเมินความกา้วหนา้และผลการด าเนินงานขององคก์ร. ในประมวล
สาระชุดวชิาวธีิการประเมินองคก์รและบุคลากร. หน่วยท่ี 10 นนทบุรี: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาศึกษาศาสตร์. 

ผลงานวจัิย  จ านวน....10.....เร่ือง 
1. สมคิด  พรมจุย้ และคณะ. (2545). การประเมินโครงการพฒันาและส่งเสริมผูมี้ความสามารถทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีพสวท.) ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2540-2544) สถาบนัการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย.ี  

2. สมคิด  พรมจุย้ และคณะ. (2548). การประเมินโครงการเงินกูรั้ฐบาลเดนมาร์ก: โครงการปรับปรุง
รูปแบบโครงสร้างสถานศึกษา. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

3. สมคิด  พรมจุย้ และคณะ. (2551). การประเมินแผนการเรียนรู้สู่สุขภาวะ. ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   

4. ทองอินทร์  วงศโ์สธร สมคิด  พรมจุย้ และคณะ. (2552). การประเมินผลการด าเนินงานของสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องคก์ารมหาชน ) สมาคมวจิยัสถาบนัและพฒันาอุดมศึกษา 
 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องคก์ารมหาชน).  

5 สมคิด  พรมจุย้ และสุพกัตร์  พิบูลย.์. (2553). การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลเร่ืองการวิจยัและ
พฒันางานวชิาการ.  นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขวชิาศึกษาศาสตร์. 

6. สมคิด  พรมจุย้ และคณะ. (2555). การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลเร่ืองการเขียนขอ้เสนอ
โครงการวจิยั. นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขวชิาศึกษาศาสตร์. 

7 ทองอินทร์  วงศโ์สธร สมคิด  พรมจุย้ และคณะ (2554). สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกบั
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของชาติ. สมาคมวจิยัสถาบนัและพฒันาอุดมศึกษา 
 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องคก์ารมหาชน). 

8. วลัภา  สบายยิง่  สมคิด  พรมจุย้ และคณะ(2557). การประเมินโครงการรณรงคใ์หก้รุงเทพมหานคร
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เป็นนครแห่งการอ่านในปี พ.ศ. 2556.นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขวชิา
ศึกษาศาสตร์.  

9. ไกรวฒิุ  เกียรติโกมล  สมคิด  พรมจุย้ และคณะ (2558). รายงานการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานและบริหารความเส่ียงรอบ ปีงบประมาณ 2557  ส านกังานรับรองและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 

10. วรรณ์ดี   แสงประทีปทอง และ สมคิด  พรมจุย้ (2558). การสังเคราะห์งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 
แขนงวชิาการวดัและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

บทความ  จ านวน.....7.....เร่ือง 
ระดับการเผยแพร่ 

ชาต ิ นานาชาติ 
1. สมคิด  พรมจุย้ และคณะ. (2553). การพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาของจงัหวดันนทบุรี. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มสธ., 3(1), 48-60.   

/  

2. สมคิด  พรมจุย้  และคณะ. (2555). การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล
เร่ืองการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั.วารสารศึกษาศาสตร์ 
มสธ.,5(1), 36-48. 

/  

3. สมคิด  พรมจุย้  และคณะ. (2555). การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล
เร่ืองการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั.วารสารศึกษาศาสตร์ 
มสธ.,5(1), 36-48. 

/  

4. สมคิด  พรมจุย้.(2557). โครงการวจิยั: เขียนอยา่งไรใหมี้คุณภาพ. 
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ., 8(1), 36-48. 

/  

5. สมคิด  พรมจุย้.(2557).ประเมินโครงการอยา่งไรใหมี้คุณภาพ: 
ความคลาดเคล่ือนในการประเมินโครงการ 
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ., 7(1), 13-21. 

/  

6. Somkid Promjouy and etc.(2013). Development of a Distance 
Training Package on Research Proposal Writing. 57th World 
Assembly of the International Council on Education for Teaching 
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