
นักศึกษาที่รัก 

 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษาท่ีก าลังจะเกิดขึ้นในวันท่ี  21 - 25 

กุมภาพันธ์ 2561  นี้  เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแขนงวิชาจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังความรู้และประสบการณ์ทางการประเมินการศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์  

และเพ่ือน  ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านวิชาชีพการวัดและประเมินทางการศึกษาชั้นน าของ

ประเทศ  นักศึกษาควรเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้และตักตวงความรู้อันจะเกิดจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในคร้ังนี้ไว้ให้ได้มากท่ีสุด  เพื่อเก็บไว้เป็นทุนส าหรับน าไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ท้ังใน 

การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  แขนงวิชาได้เลือกสรรสิ่งท่ีดีที่สุดเท่าท่ีจะท า

ได้ให้กับนักศึกษา  การแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนประสบการณ์ครั้งนี้นักศึกษาควรร่วมกันท าให้

มันเกิดขึ้นอย่างมีคุณค่าท่ีสุด  โอกาสของเรียนรู้ลักษณะนี้หายากนักและมันก็เป็นเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีไม่มีใครเหมือน  ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหรือ

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาท่ีใกล้จะเป็นจบการศึกษาได้มารวมตัวกันสร้างความเข้มแข็ง

ทางวิชาการให้กับตัวเอง  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระบบทางไกล  และคาดหวังว่า  ห้วงเวลา

อันมีค่านี้จะสร้างความรู้สึกผูกพันธ์ซึ่งอนาคตมันจะกลายเป็นความรู้สึกท่ีจะร้อยใจนักศึกษาเอาไว้

ด้วยกันให้ห่วงหาอาทร  ช่วยเหลือกันในกิจกรรมต่างๆ  ดังนั้นขอให้นักศึกษาเตรียมพร้อมท่ีจะเป็น

นักวิชาการผู้ทรงภูมิทางการประเมินการศึกษา  การเข้าร่วมอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ

มหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา  มีความคาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว  

นักศึกษา    

1. สามารถวิเคราะห์และอภิปรายมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนด้านการวัดและประเมินผลได้ 

2. สามารถเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยได้ 

3. สามารถวิเคราะห์องค์กรและสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาองค์กรทางการวัดและ

ประเมินผลได้ 

4. สามารถน าเสนอแนวคิด  โครงงาน  งานวิจัยในรูปบทความและการน าเสนอด้วยวาจาต่อ

สาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

5. สามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะได ้



6. มีทักษะภาวะผู้น าทางวิชาการในวิชาชีพการประเมินการศึกษา  

7. มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพประเมินการศึกษา 

 

งานที่นักศึกษาต้องเตรียมเป็นชิ้นแรกคือ  น าเสนอ project รายบุคคล  รายละเอียดมีดังนี ้

1. เตรียม PowerPoint  เพ่ือน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ IS ที่นักศึกษาท า  โดยให้ทุกคน

น าเสนอชื่อเรื่อง  ความส าคัญของปัญหา  ศัพท์เฉพาะที่ใช้  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ขอบเขต

ของการวิจัย   

และวิธีวิทยาการวิจัย/การประเมิน  กรณีที่นักศึกษาผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์และ IS แล้ว 

2. กรณีนักศึกษาที่ได้ด าเนินการวิจัยถึงขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลแล้วให้น าเสนอ

ผลการวิจัยพร้อมการอภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่คืบหน้าให้น าเสนอ

ชื่อเรื่อง  วัตถุประสงค์  และบทที่ 3 นั่นหมายความว่าต้องเห็นวิธีวิทยาการวิจัย 

3. การน าเสนอให้น าเสนอภายใน 15 นาที  และให้แจกเอกสารเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ด้วย  

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสัมมนา  20  คน  อาจารย์  2  คน 

4. การน าเสนอ project รายบุคคล นี้  มีจุดประสงค์เพ่ือฝึกให้นักศึกษาปกป้องวิทยานิพนธ์ / IS 

ของตนเอง  ให้นักศึกษาเตรียมตัวให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของตนเองจะท าได้  อาจารย์จะ

เป็นผู้เติมเต็มให้  งานนี้เป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เตรียมตัว  เตรียมความพร้อมที่จะสอบปกป้อง  

และน าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน  ซึ่งทุกคนจะพบกับเหตุการณ์นี้ในเวลาอันใกล้ 

หมายเหตุ   1. การเข้าสัมมนาครั้งนี้ไม่ประสงค์จะให้นักศึกษานั่งฟังบรรยายแบบที่ผ่านมา  แต่ต้องสามารถ

เสนอสิ่งท่ีตนท าให้คนอ่ืนฟังรู้เรื่อง  เมื่อฟังคนอ่ืนแล้วต้องรู้จักซักถาม  คงเข้าใจนะคะว่า

หมายถึงอะไร 

 2. ใช้เวลาน าเสนอ  15  นาที   ถามตอบ  5 นาท ี

            

งานชิ้นที่สอง 

 ให้นักศึกษาเลือกประธานรุ่น  เลขา  และเหรัญญิกประจ ารุ่นผ่านการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต

หรือช่องทางอ่ืนให้แล้วเสร็จก่อนวันสัมมนา  ให้แจ้งครูด่วน 

 จุดประสงค์ของเรื่องนี้  เพ่ือให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายวิชาชีพโดยเริ่มจากชั้นเรียนของนักศึกษา  ซึ่ง

ครูทราบว่านักศึกษาก็ท ากันอยู่แล้วขณะเรียน 

 

 



งานชิ้นที่สาม 

 ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลองค์กร สมศ เพ่ือเตรียมการศึกษาดูงานดังรายละเอียดที่ครูแจ้งข้างล่างนี้ 

  ประเด็นของการศึกษาดูงาน สมศ 
 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของ สมศ 
2. ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ 
3. วิธีการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน  ตัวชี้วัด  และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  
4. การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก และการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
5. การก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของผู้ประเมินภายนอก  
6. ข้อเสนอหรือแนวทางการใช้ผลการประเมินคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 
7. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาไทยที่ สมศ จะด าเนินงานในอนาคต 
 

หมายเหตุ  เตรียมของท่ีระลึกไปมอบให้เขาด้วย 
 

 การทีเ่ราเตรียมตัวก่อนเข้าพื้นที่จะท าให้เราเป็นผู้มีภูมิ  ยามท่ีซักถามเขาจะไม่ถามค าถามแบบ 

...................... ให้เติมค าในช่องว่างนะคะ   

 

งานชิ้นที่สี่ 

 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรเพื่อฝึกปฏิบัติการประเมินชุดวิชา

สัมมนาประเมินและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา  ดังนั้น  นักศึกษาควรเตรียม

 -  เอกสารชุดวิชาการประเมินหลักสูตรหรือการประเมินโครงการ   

-  เอกสารชุดวิชาสัมมนาการประเมิน 

 

งานชิ้นที่ห้า 

 คิดรูปแบบการท าสาระสังสันทน์  ความหมายของสาระสังสันทน์  คือ  การท ากิจกรรมงานเลี้ยง

สังสันทน์อย่างมีสาระที่นักศึกษาจะเป็นเจ้าภาพ  เป็นผู้คิดท ากิจกรรมนี้ขึ้นเองเพ่ือให้เกิดความประทับใจซึ่งกัน

และกันก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา  ขอให้นักศึกษาพูดคุยกันมาจะจัดงานแบบใด  ตกลงกันได้แล้วให้บอกครู  

ครูจะช่วยประสานงานให้  แต่ถ้าต้องการเก็บเป็นความลับเฉพาะส าหรับนักศึกษาด้วยกันก็ไม่ต้องบอกค่ะ  

บอกเฉพาะต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

 



ประสบการณ์สุดท้าย 
 

 วิเคราะห์ความคาดหวังก่อนเรียนและประสบการณ์วิชาชีพที่ได้รับ  หมายความว่าก่อนมาเรียนคิดว่า

จะท าอะไร  แล้วตอนนี้ได้ท าหรือยัง  ถ้าได้ท าอย่างที่คิดแล้วผลเป็นอย่างไร  ถ้ายังไม่ได้ท า  แล้วคิดจะท า

หรือไม่  โอกาสนี้จะท าอย่างไร 

          นลินี  ณ นคร 

          081-4502391 



ตารางอบรมเข้ม 

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันที่  21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561  

 วันที่/เวลา 9.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น.  13.00 - 14.30 น. 14.30 - 16.30 น.  18.00 - 22.00 น. 

พุธที่ 21 

กุมภาพันธ ์

2561 

- ปฐมนิเทศ 

- น าเสนอ project รายบุคคล 

         (วิทยากรกลุ่ม) 

น าเสนอ project รายบุคคล

(วิทยากรกลุ่ม) (ต่อ) 

 น าเสนอ project รายบุคคล

(วิทยากรกลุ่ม) (ต่อ) 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา

วิชาชีพการวัดและประเมิน 

(วิทยากรกลุ่ม) 

 การเขียนบทความวิจยัและฝึก

เขียนบทความวิจัย 

  (รศ.ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง) 

วันพฤหัสบดีที่ 

22 กุมภาพันธ ์

2561 

ฝึกประสบการณ์เขยีนและ 

การน าเสนอบทความวิจัย  

(วิทยากรกลุ่ม) 

- วิเคราะห์องค์กร สมศ 

(วิทยากรกลุ่ม) 

 บรรยายพิเศษ 

การพัฒนาระบบคลัง

ข้อสอบ: กรณีศึกษา มสธ  

(ผศ.ศศิธร  ชุตินันทกุล) 

บรรยายพิเศษและ 

ฝึกปฏิบัต ิ

Adaptive test  

(อ. ดร.อนุสรณ์  เกิดศรี) 

 -  วิเคราะห์ความคาดหวังก่อนเรียน

และประสบการณ์วิชาชีพท่ีได้รับ 

(วิทยากรกลุ่ม) 

วันศุกร์ที่ 23 

กุมภาพันธ์

2561 

ศึกษาดูงานองค์กร สมศ  

(ผศ.ดร.นลินี  ณ นครและคณะ) 

พัก วิเคราะหป์ระเด็นท่ีเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

ด้านการวัดและประเมิน 

(ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก) 

พัก รายงานผลการศึกษาศึกษาดูงาน 

(วิทยากรกลุ่ม) 

วันเสาร์ที่ 24 

กุมภาพันธ ์

2561 

ฝึกปฏิบัตโิปรแกรม endnote 

การจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 

(นางสาวเพ็ญพรรณ  จารุสาร  และคณะ) 

 ฝึกประสบการณ์เขยีนและการน าเสนอบทความวิจัย  

(วิทยากรกลุ่ม) (ต่อ) 

 สาระสังสันทน ์

 

วันอาทิตย์ที่ 25

กุมภาพันธ์

2561 

ถ่ายทอดประสบการณ์  อภิปราย กรณีศึกษา งานการวิจยั 

การวินจิฉัยผลการทดสอบระดับชาติและข้อเสนอเชิงนโยบาย

ในการใช้ผลการทดสอบระดับชาตเิพื่อพัฒนาผู้เรียน สทศ 

(ผศ.ดร.สังวรรณ์  งัดกระโทก  อ.ดร.ปรารถนา  พลอภิชาติ

และ อ.ดร.อนุสรณ์  เกิดศรี) 

 การพัฒนาฐานข้อมูลทางการวดัและประเมินผลการศึกษา 

กับการใช้งาน 

(อ.ดร.ณภัทร  ชัยมงคล) 

   



 


