หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 2553

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คํานํา
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 และที่แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ. ศ. 2545 ไดกําหนดวาหลักสูตรการศึกษาตองมีลักษณะหลากหลาย โดยใหจัดตามความเหมาะสม
ของแตละระดับ มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพสาระของหลักสูตร
ทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ
ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งความรูทักษะทางดานวิทยาศาสตร ความรูความ
เขาใจและประสบการณการจัดการการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ ยืน มีการฝกทักษะ กระบวนการคิดและการจัดการและการประยุกต
ความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษายังตองเพิ่มความมุง
หมายเฉพาะ ที่จะพัฒนาวิชาการวิชาชีพชัน้ สูงและการคนควาวิจัย เพือ่ พัฒนาองคความรูและพัฒนา
สังคม นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 หมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ อีกทั้งสืบเนื่องจากพื้นฐานความรูดาน
วิทยาศาสตรโดยเฉลี่ยของคนไทยยังอยูใ นระดับต่ํา ซึ่งเปนปญหาตอการนําความรูท างวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศ ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จะชวยใหเกิดการขับเคลื่อน
ในการตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเปนการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตรวมทั้งเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ นอกจากนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จะชวยขับเคลื่อนบุคลากรคนไทย ใหมศี ักยภาพเพิ่มขึน้
ทางดานวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาประเทศไทยดวย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญา
3. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4. วิชาเอก (ถามี)
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาทีใ่ ช
5.3 การรับเขาศึกษา
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
6. สถานะภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากสถานการณภายนอกตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน
รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่นหรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น
หมวด 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา

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

สารบัญ (ตอ)
1.2 วัตถุประสงค
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาหรือขอจํากัดของนักศึกษา/ขอจํากัด
ของนักศึกษาในขอ 2.3
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจํา
3.2.3 อาจารยพิเศษ
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)

หนา
5
6
6
6
6
6
6
6-7
7
7
7
7
7-8
8
8
8
8
8
8
9-12
13
14-22
22-24
22
23-24
24
25

สารบัญ (ตอ)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คําอธิบายยอ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.3 ชวงเวลา
5.4 จํานวนหนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู
2.3 ทักษะทางปญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (curriculum mapping)
4. ตารางแสดงความสัมพันธของวัตถุประสงคกับรายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอืน่ ๆ

หนา
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26-27
27-28
28
28-29
29
30-34
35-37
37
37
37
37
38
38
38
38
38

สารบัญ (ตอ)
หนา
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการติดตามและทบทวน
หลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
เอกสารแนบ
ภาคผนวก

39
39
39
39-41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43
44
44
44
44
44
44
44

ภาคผนวก

1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา
1.1 จัดประชุมอาจารยคณะวิทยาศาสตรและผูมีสวนเกีย่ วของ ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามคําสั่งที่ 109/2551 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 25 ธันวาคม พ. ศ. 2551
รายละเอียดการพิจารณาคือ
- พิจารณาขอมูลเกี่ยวกับผลของการสํารวจความตองการ ในการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาในโรงเรียนมัธยม 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ชุด โดยสํารวจ
ในเขตพืน้ ที่ 3 เขตคือจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานีและชัยนาท รวมทั้งสํารวจความตองการใน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ 150 คน เชนโรงพยาบาล หนวยงานเอกชน และภาคการเกษตร ฯลฯ ไดผล
ตอบรับวา มีความสนใจจะเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 90%
และ 60% ตามลําดับ
- พิจารณาขอมูลเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ. ศ. 2548 และแนวทาง
บริหาร
- พิจารณาชื่อหลักสูตร และพิจารณาปรับปรุงจํานวนหนวยกิตของรายวิชา
- มอบหมายใหคณะกรรมการไปเขียนคําอธิบายรายวิชา
1.4 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552
รายละเอียดการพิจารณาคือ
- พิจารณาโครงสรางรายวิชา รางคําอธิบายวิชา และรวมใหขอเสนอแนะ
- มอบหมายใหคณะกรรมการไปปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
1.5 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 3/2551 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ พ. ศ. 2551
รายละเอียดการพิจารณาคือ
- พิจารณาความสมบูรณของหลักสูตร และรวมใหขอเสนอแนะ
- มอบหมายใหเลขานุการไปปรับปรุงหลักสูตร เพื่อจัดวิพากษหลักสูตร
1.6 จัดวิพากษหลักสูตร ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ. ศ. 2552 และสรุปขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
ใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนําไปปรับแกชื่อรายวิชาบางรายวิชา และเพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณ มีขอเสนอแนะสรุปดังนี้
- แทรกการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
- แทรกกระบวนการเรียนรูทางจิตวิทยาศาสตร
- เสนอแนะใหปรับวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา

- ปรับปรัชญาของหลักสูตรใหชัดเจนมากขึ้น
- ควรเพิม่ รายวิชาที่ทันสมัย เชน การศึกษาประเด็นที่นาสนใจทัง้ 3 สาขาวิชา
- ควรปรับเนื้อหารายวิชาสัมพันธใหชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
- ปรับเนื้อหาวิชาของ 3 สาขาวิชาใหชัดเจน
- ปรับรายวิชาวิทยานิพนธ ซึ่งทําไดทั้งวิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร หรือวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
1.7 จัดประชุมหลักสูตรครั้งสุดทาย โดยการพิจารณาผลการวิพากษหลักสูตรในวันที่ 30
พฤษภาคม พ. ศ. 2552
1.8 นําหลักสูตรเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะอนุกรรมการฝายวิชาการสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ. ศ.
2552 วันที่ 28 เดือน มกราคม พ. ศ. 2553 และวันที่ 25 มีนาคม พ. ศ. 2553 ตามลําดับ และมีการ
ปรับแกไขในเรื่องตอไปนี้
- อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
- ปรัชญา
- วัตถุประสงค
- พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในแผนพัฒนาปรับปรุง
- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
- ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
- เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกีย่ วของกับการประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเขาสูชุมชนในวิชา
วิทยาศาสตรเชิงระบบและวิชาสัมมนา
- แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
- ความสัมพันธของวัตถุประสงคกับรายวิชา
- ตัดวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาออก
- เพิ่มการสํารวจความตองการในหนวยงานตาง ๆ
- ภาษาเขียนเชนเปลี่ยนจากครูอาจารยเปนคณาจารย
1.9 นําหลักสูตรเสนอตอคณะกรรมการอุดมศึกษาในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 และมีการปรับแก
ไขในเรื่องตอไปนี้
- เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของการศึกษา 2 วิชาเรื่องหลักการสอนและการเรียนรูว ิทยาศาสตรและการ
จัดการการเรียนรูว ิทยาศาสตร
-แยกคุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตรใหสอดคลองกับอาชีพที่ระบุ
-กําหนดคุณสมบัติอื่นของผูเขาศึกษาวาเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่
เกี่ยวของในสาขาวิทยาศาสตร

-ระบุวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสมั พันธกับความคาดหวังในอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
-ตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงาน ปรับใหสอดคลองกับแผนการศึกษา (มี 2 ปการศึกษา) ปรับเปน 3
ชอง
-ปญหานักศึกษาแรกเขาและกลยุทธในการแกไขปญหา ไมควรใหนักศึกษาตางสาขา มาเรียน

2. ที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
2.1 รองศาสตราจารย ดร. มังกร ทองสุขดี
2.2 รองศาสตราจารย ฤดีวรรณ บุญรัตน
2.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ
2.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภชัย ทวี
2.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวลศรี ชํานาญกิจ

3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามคําสั่งที่ 109 /2551 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551
3.1.1 รองศาสตราจารย ดร. สุนันท วิทิตสิริ ประธานบริหารหลักสูตร ประธานกรรมการ
3.1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา หมูพยัคฆ อาจารยประจําหลักสูตร
กรรมการ
3.1.3 ผูชวยศาสตราจารย พีระพงษ เนียมเสวก อาจารยประจําหลักสูตร
กรรมการ
3.1.4 ผูชวยศาสตราจารย สุรศักย รําพึงกิจ
อาจารยประจํา
กรรมการ
3.1.5 อาจารย ดร. วราภรณ ฉุยฉาย
อาจารยประจํา
กรรมการ
3.1.6 อาจารย ดร. สาวิตรี ซัคลีย
อาจารยประจําหลักสูตร
กรรมการ
3.1.7 รองศาสตราจารย ดร.มังกร ทองสุขดี
ผูทรงคุณวุฒิดา นการศึกษา กรรมการ
3.1.8 รองศาสตราจารย ดร.ระมัด โชชัย
ผูทรงคุณวุฒิดา นวิทยาศาสตร กรรมการ
3.1.9 ผูชวยศาสตราจารย ภาคิน อินทรชิดจุย อาจารยประจําหลักสูตร
กรรมการ
และเลขานุการ
3.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
รายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒวิ ิพากษหลักสูตรวันที่ 15 พฤษภาคม พ. ศ. 2552
3.2.1 รองศาสตราจารย ดร.มังกร ทองสุขดี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
3.2.2 รองศาสตราจารย ดร.ระมัด โชชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

3.2.3 รองศาสตราจารย ดร.สัมฤทธิ์ ไมพวง
หัวหนาภาคเคมีมหาวิทยาลัยนเรศวร
3.2.4 รองศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ วิจารณากุล ผูอาํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3.2.5 รองศาสตราจารย ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
3.2.6 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุธี พรรณหาญ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภ
3.2.7 ดร.ไพบูลย วิรยิ ะวัฒนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

4. อาจารยประจําหลักสูตร
4.1 รองศาสตราจารย ดร. สุนันท วิทิตสิริ
ประธานกรรมการ
4.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา หมูพยัคฆ
กรรมการ
4.3 อาจารย ดร. สาวิตรี ซัคลีย
กรรมการ
4.4 ผูชวยศาสตราจารย พีระพงษ เนียมเสวก
กรรมการ
4.5 ผูชวยศาสตราจารย ภาคิน อินทรชิดจุย
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ
1. ประธานหลักสูตรคือ รองศาสตราจารย ดร. สุนันท วิทิตสิริ
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดแก รองศาสตราจารย ดร. สุนันท วิทิตสิริ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา หมูพยัคฆและอาจารย ดร. สาวิตรี ซัคลีย

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ. ศ. 2550

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ. ศ. 2550

