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รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสู ตรรุ่นที่ 15
ตําแหน่ งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙
ตําแหน่ งบริหาร คณบดี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานทีท่ าํ งาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
ทีอ่ ยู่บ้านเลขที่ 145/8 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
เบอร์ โทรศัพท์ ทตี่ ิดต่ อได้ สะดวก ๐๔๓-๗๒๑๗๖๔ โทรสาร ๐๔๓-๗๒๑๗๖๔ มือถือ ๐๘๑-๙๗๕-๔๓๑๙
E-mail : prawit_erawan@yahoo.com
หัวข้ อปริญญานิพนธ์ การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างพลังอํานาจครู ในโรงเรี ยน : กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
๑. ด้ านการบริหารจัดการ
๑.๑ ประสบการณ์ บริหารในมหาวิทยาลัย
• ปี ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๗-๒๕๔๘ ดํารงตําแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
• ปี ๒๕๔๙-ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งคณบดี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• บทบาทและประสบการณ์ ใ นการบริ หารงานจากการเป็ นคณะกรรมการที่ สํ า คัญ ของ
มหาวิทยาลัย เช่ น กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการวิชาการที่มีหน้าที่ ในการพิจารณา
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี -ปริ ญญาเอก กรรมการบริ หารเงินบุคคล (กบม.) กรรมการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
๑.๒ ประสบการณ์บริ หารองค์กรและโครงการในหน่วยงานอื่นๆ นอกมหาวิทยาลัย
(๑) ผู จ้ ัด การโครงการ พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ (World Bank Project)
ระหว่ า งปี พ.ศ. ๒๕๔๐- ๒๕๔๒ ซึ่ งเป็ นโครงการที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารขอกู้เ งิ น
ธนาคารโลกเพื่อพัฒนาการศึ กษาในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ ๙๙๙ โรงเรี ยน จํานวน ๑.๖ พันล้านบาท โดยเป็ น
ผูพ้ ฒั นาโครงการ บริ หารจัดการ และประสานงานกับธนาคารโลกและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ เสนอขออนุ ม ัติ โ ครงการจากคณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนผลัก ดัน ให้โ ครงการสามารถ
เดินหน้าได้
(๒) ผูจ้ ดั การสถาบันวิจยั และพัฒนาการเรี ยนรู ้ (สวร.) ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗ ซึ่ งเป็ น
สถาบันที่รับผิดชอบการบริ หารจัดการโครงการวิจยั และพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก
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(๓) ผูจ้ ดั การแผนงานการเรี ยนรู ้สู่ สุขภาวะในสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙ โดย
ได้รับทุนสนับสนุ นจากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ซึ่ งมี
เครื อข่ายโครงการวิจยั ด้านสุ ขภาวะในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชี วศึกษา จํานวน
๑๕ โครงการทัว่ ประเทศ
๒. ด้ านการพัฒนาและประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพ
๒.๑ ด้านการพัฒนาและประเมินผลการศึกษา
๒.๑.๑ การพัฒนาและประเมินผลร่ วมกับองค์การระหว่างประเทศ
(๑) องค์การยูเนสโก ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็ นคณะกรรมการผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการของ
ไทย ในการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นโครงการวิจยั ร่ วมระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียที่
สนับสนุนโดยองค์การยูเนสโก
(๒) องค์การยูนิเซฟ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการโรงเรี ยน
เพื่อนเด็ก (Child-friendly School Program) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันให้
โรงเรี ยนต่างๆ จัดการศึกษาที่ส่งเสริ มสิ ทธิ เด็ก (Child Rights) รวมทั้งเป็ นได้รับการ
ว่าจ้างให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญขององค์การยูนิเซฟ ดําเนิ นการประเมินผลแผนงานโรงเรี ยน
เพื่อนเด็กในประเทศไทย ทั้งหมดซึ่ งนําไปสู่ การบรรจุเรื่ อง สิ ทธิ เด็กไว้เป็ นนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในปั จจุบนั
(๓) องค์การ SAVE THE CHILDREN USA ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเชิญจาก องค์การฯ
ให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินผลโปรแกรมการฝึ กอบรมครู ปฐมวัยในประเทศไทย
(๔) องค์การ PLAN International ปี ๒๕๔๙ ได้รับการว่าจ้างจาก PLAN ให้เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ดําเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนและชุมชนในประเทศไทย
๒.๑.๒ การพัฒนาและประเมินผลร่ วมกับหน่วยงานในระดับชาติ
(๑) ปี ๒๕๔๐ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินผลโครงการส่ งเสริ มทักษะชีวิตเพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) ปี ๒๕๔๒ เป็ นผู ้เ ชี่ ย วชาญในการประเมิ น ผลโครงการส่ ง เสริ มทัก ษะชี วิ ต ใน
สถานศึกษา ของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
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(๓) ปี ๒๕๔๕ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบการ
เรี ย นรู ้ ที่เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสําคัญเพื่อสร้ างสุ ข ภาวะและจริ ยธรรม ในโรงเรี ย นระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็ นโครงการร่ วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุ ข
(๔) ปี ๒๕๔๗ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินและสังเคราะห์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การจัดการและกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาวะในโรงเรี ยน ของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
(๕) ปี ๒๕๔๗ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินผลโปรแกรมการสอนเพศศึกษาในโรงเรี ยน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
๒.๒ ด้านการประกันคุณภาพ มีประสบการณ์ดงั นี้
(๑) ปี ๒๕๔๓ ดําเนินโครงการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการพัฒนารู ปแบบการ
ประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาโรงเรี ยนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา ให้กบั กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(๒) ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๙ ดําเนินโครงการวิจยั และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสนับสนุนโดย สมศ. สสส. สกว. และ
กระทรวงศึกษาธิการ
(๓) ปี ๒๕๔๘—๒๕๔๙ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจและรับรองรายงานการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สมศ.
(๔) ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในการประเมิ นคุ ณภาพภายในระดับสถาบันของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(๕) ปี ๒๕๔๙-ปั จจุ บนั เป็ นผูส้ อนรายวิชา การประกันคุ ณภาพการศึ กษา ในหลักสู ตร
ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๓. ด้ านการประสานและสร้ างเครือข่ ายวิชาการกับสถาบันในต่ างประเทศ
ประสบการณ์การเจรจาความร่ วมมือ การเยีย่ มพบปะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และการศึกษาดูงานเพื่อสร้าง
เครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศในรอบ ๕ ปี ที่ผา่ นมา มีดงั นี้
(๑) สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริ กา ได้แก่ University of Wisconsin- Madison, Illinois
State University, University of California at Berkeley, University of Northern
Colorado, Ball State University, และ Aims Community College
(๒) สถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรและยุโรป ได้แก่ University of London,
Oxford University, Cambridge University, University of Westminster, King College,
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(๓) สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้แก่ Sydney University,
University of New South weal, Macquarie University, University of Technology
Sydney, University of Queensland, Queensland University of Technology, Murdoch
University, University of Tasmania, Auckland University of Technology และ
Massey University
(๔) สถาบันอุดมศึกษาในเอเชีย ได้แก่ Peking University, National University of
Singapore, Hanoi University, Hue University, University of Danang, และ National
University of Lao
ประสบการณ์ พเิ ศษ
ลําดับ
หน่ วยงาน
๑ องค์การยูเนสโก

ตําแหน่ ง
คณะกรรมการวิจยั

ระยะเวลา
๒๕๔๐

๒

องค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทย

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ประเมินผล

๒๕๔๐๒๕๔๒

๓

องค์การ Save The
Children, USA

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ประเมินผล

๒๕๔๓

๔

องค์การ PLAN
International

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ประเมินผล

๒๕๔๙๒๕๕๐

๕

สํานักงานกองทุน ผูจ้ ดั การแผนงานการ
สนับสนุนการสร้าง เรี ยนรู ้สู่สุขภาวะใน
เสริ มสุ ขภาพ
สถานศึกษา

๒๕๔๖๒๕๔๙

หมายเหตุ
การศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กด้อย
โอกาสในประเทศไทย
การประเมินผลแผนงาน
ส่ งเสริ มสิ ทธิเด็ก
โครงการChild-friendly
School ในประเทศไทย
การประเมินผลโปรแกรม
การฝึ กอบรมครู ปฐมวัย
ในประเทศไทย
การประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพโรงเรี ยนและ
ชุมชนในประเทศไทยที่
ดําเนินการโดยองค์การ
แพลน
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ลําดับ
หน่ วยงาน
๖ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มหาสารคามเขต๑
๗ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

๘

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ตําแหน่ ง
ผูท้ รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ เขต
พื้นที่การศึกษา
๑) กรรมการสภา
๒) กรรมการวิชาการ
๓) กรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๔) กรรมการบริ หาร
งานบุคคล (กบม.)
ประธาน
คณะกรรมการ
หลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการบริ หารและ
พัฒนาการศึกษา

ระยะเวลา
๒๕๕๑ปั จจุบนั

หมายเหตุ

๒๕๔๙ปั จจุบนั

๒๕๕๐ปั จจุบนั

ผลงานทีแ่ สดงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เกีย่ วกับการบริหารและการ
พัฒนาองค์ การ
๑. ผลงานการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ในตําแหน่ ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน)
(๑) บริ หารจัดการและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ จนได้รับ
การรั บรองคุณภาพจาก สมศ. มีระดับคะแนน ๔.๖๕ อยู่ในระดับดีมาก และเป็ นเพียงสถาบันเดียวในกลุ่มครุ
ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ จาก ๕๗ สถาบันทั่วประเทศที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
(๒) พัฒนาระบบการบริ หารจัดการของคณะตามเกณฑ์ของ กพร. จนมี ผลประเมิน กพร. อยู่ใน
ระดับดีมาก ๓ ปี ซ้ อน ระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๒
(๓) ริ เริ่ มนําการบริ หารจัดการโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ (TQA) เป็ นแนวทางการพัฒนา
คุ ณภาพคณะศึ กษาศาสตร์ อย่างต่อเนื่ อง โดยเริ่ มดําเนิ นการตั้งแต่ ปีการศึ กษา ๒๕๕๐ เป็ นต้นมา และมี
เป้ าหมายเพื่อเสนอผลการพัฒนาเข้ารับการประเมินจากสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่ งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
(๔) พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัยโดยริ เริ่ มและเป็ นประธานจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Educational Reform (ICER) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็ นต้น
มา โดยเป็ นความร่ ว มมื อของมหาวิ ทยาลัย ต่างๆ ใน ๖ ประเทศ คื อ ไทย ลาว เวี ย ตนาม สหรั ฐอเมริ ก า
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(๕) บริ หารจัดการคณะอย่างมีประสิ ทธิภาพจนมีผลการประเมินกึ่งวาระคณบดี ในปี ๒๕๕๑ อยูใ่ น
ระดับดีมาก
๒. ผลงานการบริ หารคณะศึ กษาศาสตร์ ในตําแหน่ ง รองคณบดีคณะศึ กษาศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘)
(๑) ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ริ เริ่ มและดําเนิ นการโครงการวิจยั และพัฒนาการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนเทศบาล
ซึ่ ง เป็ นความร่ ว มมื อทางวิ ชาการระหว่างคณะศึ กษาศาสตร์
กับเทศบาลเมื องมหาสารคาม ซึ่ ง เป็ น
โครงการวิจยั และพัฒนาลักษณะ Outsourcing ในการพัฒนาบุคลากรให้กบั โรงเรี ยนเทศบาลจํานวน ๗
โรงเรี ยน ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา ๗ ปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนกว่า 5 ล้านบาท และปั จจุบนั
ขยายความร่ วมมือไปสู่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลตําบลท่าตูม จ.สุ รินทร์ และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
กาฬสิ นธุ์
(๒) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ริ เริ่ ม โครงการพัฒนาการศึกษาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นความ
ร่ วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กบั สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดต่างๆ ในการวิจยั และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่ วมกัน ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการบริ การวิชาการและการจัดการศึกษานอกที่ต้ งั นอกที่ต้ งั ของคณะ
ศึกษาสาสตร์ในปัจจุบนั
(๓) ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ริ เริ่ มและดําเนิ นการโครงการพัฒนาบุคลากรทางศึกษา ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ กบั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยง-เหนื อ ในลักษณะ
Outsourcing ในการฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนกว่า 700 คน
(๔) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ริ เ ริ่ ม และดํา เนิ น การโครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่า งคณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ มมส.กับ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ ล าว และร่ ว มพัฒ นาหลัก สู ต รบริ ห าร
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่ งชาติลาว โดยมีอาจารย์จากประเทศ
ลาวมาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก-โทในคณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบนั
(๕) ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ริ เริ่ มโครงการความร่ วมมือในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่ วมกัน (Pool
Resources Project) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน
กระทรวงศึกษาธิการ
การได้ รับการยกย่ องยอมรับจากวงวิชาการและองค์ กรนอกมหาวิทยาลัย
จากการทําวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการวิจยั ปฏิบตั ิการ การวิจยั ในชั้นเรี ยน การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาครู และสถานศึกษาเชิงระบบ และการส่ งเสริ มทักษะชีวิต
เยาวชนในสถานศึกษาทําให้ได้รับรางวัลและรับเชิญเป็ นวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทัว่ ประเทศ อาทิ
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๑) รับรางวัล “ผูม้ ีผลงานวิจยั ดี มีคุณภาพ” จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๔๕
๒) รับเชิญเป็ นวิทยากรพิเศษด้าน Action Research ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ในการอบรม
คณาจารย์ผสู ้ อนในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก เช่น วิทยาลัยการทัพบก, โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก,
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯลฯ
๓) วิทยากรด้านการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการให้กบั วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุ งเทพ, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และวิทยาลัยพยาบาลศรี สารคาม
๔) วิทยากรอบรมครู ทางไกลหลักสู ตร “การวิจยั ในชั้นเรี ยน” ทางสถานี โทรทัศน์ช่อง 11 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
๕) วิทยากรด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการพัฒนานักวิจยั ของศูนย์การศึ กษานอก
โรงเรี ยนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ศนอ.)
๖) วิทยากรด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการและการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน การพัฒนาเยาวชน การปฏิรูป
การศึ กษา การพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาและการส่ งเสริ มทักษะชี วิตให้กับ มหาวิทยาลัยต่ างๆ เขตพื้น ที่
การศึกษา สถาบันการศึกษา องค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆ ทัว่ ประเทศกว่า ๒๐๐ หน่วยงาน
นอกจากนี้ยงั เป็ นอาจารย์พิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญในการวิจยั ของอาจารย์และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ จํานวนมาก
ผลงานวิชาการระหว่ าง พ.ศ. ๒๕๔๐- ปัจจุบัน
๑. หนังสื อ/ตํารา
๑. ประวิต เอราวรรณ์ (๒๕๕๑). การวิจัยและการพัฒนาองค์ การในโรงเรี ยน. มหาสารคาม: โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒. ประวิต เอราวรรณ์ (๒๕๔๘), คู่มือผู้บริ หารการเสริ มสร้ างทักษะชี วิตเยาวชนไทย : สานสายใย
เพื่อสั งคม. กรุ งเทพ: สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี .
๓. ประวิต เอราวรรณ์ (๒๕๔๖), เอกสารประกอบการสอนวิ ชาการวิจัยปฏิ บัติการ. ขอนแก่น:
ขอนแก่นการพิมพ์.
๔. ยงยุทธ วงษ์ภิรมย์ศานติ์ และ ประวิต เอราวรรณ์. (๒๕๔๖).เรี ยนรู้ ส่ ูคุณภาพสถานศึกษา. กรุ งเทพ:
สถาบันวิจยั และพัฒนาการเรี ยนรู ้.
๕. ประวิต เอราวรรณ์ (๒๕๔๕), การวิจัยปฏิบัติการ : การเรี ยนรู้ ของครู และการสร้ างพลังร่ วมใน
โรงเรี ยน . กรุ งเทพ : สํานักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ.
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๖. ประวิต เอราวรรณ์ (๒๕๔๕), การวิจัยในชั้นเรี ยน (ฉบับปรั บปรุ ง). กรุ งเทพ : สํานักพิมพ์ดอก
หญ้าวิชาการ.
๗. ประวิต เอราวรรณ์ (๒๕๔๕), การวิจัยในชั้นเรี ยน. กรุ งเทพ : สํานักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
๘. ประวิต เอราวรรณ์ (๒๕๔๔), วิจัยเบือ้ งต้ นทางการศึกษา. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์
๙. ประวิต เอราวรรณ์ (๒๕๔๔), การประเมินในชั้นเรี ยน . มหาสารคาม : หน่วยวิจยั และพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์.
๑๐. ประวิต เอราวรรณ์ (๒๕๔๔), การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ . มหาสารคาม : หน่วยวิจยั และ
พัฒนา คณะศึกษาศาสตร์.
๑๑. ประวิต เอราวรรณ์ (๒๕๔๔), การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ . มหาสารคาม : หน่วยวิจยั และ
พัฒนา คณะศึกษาศาสตร์.
๒. งานวิจัย
มีผลงานวิจยั ระดับนานาชาติและระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จํานวน ๑๖ โครงการ
โดยได้รับทุนวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดเล็กกว่า ๒๑ ล้านบาท
ซึ่ งทุกโครงการมีผลกระทบ (Impact) ต่อองค์กรหรื อหน่วยงานทางการศึกษาและสาธารณสุ ขในระดับชาติ
และนานาชาติ ซึ่งผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ มีดงั นี้
(๑) Prawit Erawan, (2011). A Path Analysis for Factors Affecting Pre-service Teachers’
Teaching Efficacy. American Journal of Scientific Research Issue 13.
(๒) Prawit Erawan, (2010). A Comparison of Teaching Efficacy, Commitment to Teaching
Profession and Satisfaction with Program Effectiveness of Teacher Students Under the 5
Year-Program Curriculum and Those Under the 4+1 Year-Program Curriculum. European
Journal of Social Sciences . Volume 14, Number 2, pp. 250-261.
(๓) Prawit Erawan, (2010). Developing Life Skills Scale for High School Students through
Mixed Methods Research. European Journal of Scientific Research. Vol.47 No.2, pp.169186.
(๔) Erawan, Prawit. (2008). Teacher Empowerment and Developing the Curricular Management
System at Municipal Schools by Using Cooperation between University and Municipality in
Thailand. Asia Pacific Journal of Education, 28(2), Jun.
(๕) Erawan, Prawit. “Assessment of Life Skills Promotion among Students at Basic Education
Level in Thailand” APEC Conference on Evaluation as a Tool in Education Planning: Best
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Practices in Evaluation of Educational Programmes. Kuala Lumpur, Malaysia 29 Oct – 1
Nov 2007.
(๖) Erawan, Prawit. (2001). The Assessment of Thailand Child-Friendly School Program.
Bangkok : UNICEF Thailand.
(๗) ยงยุทธ วงษ์ภิรมย์ศานติ์ และ ประวิต เอราวรรณ์. (2547). โครงการวิจัยและพัฒนาการเรี ยนรู้
เพื่อคุณภาพการศึกษา. กรุ งเทพ : สถาบันวิจยั และพัฒนาการเรี ยนรู ้.
(๘) ประวิต เอราวรรณ์. (2547). การสังเคราะห์ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการและ
กระบวนการเรี ยนรู้ ด้านสุขภาวะในโรงเรี ยน. กรุ งเทพ : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ.
(๙) ประวิต เอราวรรณ์. (2546). การประเมินผลการดําเนินงานส่ งเสริ มทักษะชี วิตนักเรี ยนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในไทย. กรุ งเทพ : กรมสุ ขภาพจิต.
(๑๐) ประวิต เอราวรรณ์, วราภรณ์ เอราวรรณ์ และขจิตรัตน์ ปูนพันธุ์ฉาย. (2545). การประเมินผล
การดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญเพื่อสร้ างสุขภาวะและ
จริ ยธรรม. กรุ งเทพ : กรมสุ ขภาพจิต.
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