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คํานํา 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีภารกิจ
หลักในด้านการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจทั้งหมด
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

รายงานฉบับน้ีจัดทําเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาตาม     
ตัวบ่งช้ีต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็น
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2558 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกท่าน ตลอดจนบุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามภารกิจของ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และการจัดทําเอกสารฉบับน้ีจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี การเตรียมเอกสาร
ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนคําแนะนําและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพการทํางานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาต่อไป 

................................................................................................................................................ 

(รองศาสตราจารย์สุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ) 
ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       
ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจําปีการศึกษา 2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง ประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็น
การประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี
ของ สกอ. และ มศว (จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี) มีผลการประเมินดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 สรปุผลการประเมินรวมทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบที่ 
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
จํานวนตัวบ่งชี้

ที่ประเมิน ตนเอง กรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต 3.29 3.29 พอใช้ 4

2. การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก 3

3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 ดีมาก 1

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก 1

5. การบริหารจัดการ 5.00 4.75 ดีมาก 4

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.48 4.40 ดี 13
 
จากตารางที่ 1 พบว่า สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

รวมทุกตัวบ่งช้ีจํานวน 13 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.40 (การดําเนินงานในระดับดี) โดยมีผลการดําเนินงาน
ระดับดีมาก ได้แก่ การวิจัย (5.00) การบริการวิชาการ (5.00) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00) และ  
การบริหารจัดการ (4.75)  มีผลการดําเนินงานระดับพอใช้ คือ การผลิตบัณฑิต (3.29) ตามลําดับ 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของหน่วยงาน 

 
ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก่อต้ังเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2504 ผู้ก่อต้ังคือ ศาสตราจารย์ 
ดร.ชวาล แพรัตกุล สํานักงานทดสอบฯเป็นแผนกหนึ่งของคณะวิชาวิจัยการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาตั้งขึ้นครั้งแรกมี ศาตราจารย์ ดร.
หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย เป็นหัวหน้าสํานักงานดํารงตําแหน่งอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2504 - 2507 ผลงานที่สําคัญในระยะ
เริ่มแรกน้ี ได้แก่การสร้างแบบทดสอบวิสัยสามารถในการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษา 

พ.ศ. 2507 - 2520 ศาสตราจารย์ ดร. ชวาล แพรัตกุล ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานได้สร้างแบบทดสอบ
มาตรฐานวัดความถนัดทางการเรียน เพ่ือสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาแบบทดสอบชุดน้ี     
มีช่ือเรียกว่า CESAT ซึ่งย่อมาจาก College of Education Scholastic Aptitude Test นอกจากน้ันยังสร้าง
แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวัดความถนัดทางการเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และสร้างแบบสํารวจความสนใจในการประกอบอาชีพแบบทดสอบดังกล่าว สร้างได้
เป็นมาตรฐานและประกาศให้เป็นที่ทราบอย่างเป็นทางการพร้อมกับแสดงนิทรรศการให้ประชาชนได้ชมเม่ือ พ.ศ. 
2513 นับว่าเป็นผลสําเร็จในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานเป็นครั้งแรกของประเทศไทย    

ในด้านการสอน พ .ศ .  2508 สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรช้ันสูง วิชาเฉพาะการวัดผลการศึกษาเป็นหลักสูตร 1 ปีต่อจากระดับปริญญาตรี และในปี พ.ศ. 2509 
เปิดทําการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา หลักสูตร 2 ปี นับว่าเป็นการเปิดสอนระดับ
ปริญญาโททางการวัดผลการศึกษา เป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกเช่นกัน พร้อมกันน้ันก็อบรมให้ความรู้ทางการ
วัดผลการศึกษาแก่ครูอาจารย์และบุคคลทั่วไปด้วยบริการทดสอบให้กับโรงเรียนและหน่วยราชการต่าง ๆ ทําการ
วิจัยทางการวัดผลการศึกษาจัดทําโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการวัดและประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย
และเผยแพร่เอกสารด้านการวัดผลการศึกษาออกไปอย่างกว้างขวาง 

พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํานักงานทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยาก็ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่าคณะและเรียกช่ือใหม่ว่า “สํานักงานทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา” งานสอนระดับปริญญาโทนั้นโอนย้ายไปอยู่ที่ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์     
แต่ภารกิจหลักการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด ตลอดจนการให้บริการการสอบแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกยังคงดําเนินต่อเน่ือง และในปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา สํานักทดสอบฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน  
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ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา 

สอบเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ 
 

ปณิธาน 
มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดและการประเมิน 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรช้ันนําแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ      

ด้านการบริการวิชาการบนฐานคุณธรรม 
 

พันธกิจ 
สํานักทดสอบฯรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงบประมาณการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนา

คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยดังน้ี 
1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือเผยแพร่แก่สังคม  
2. สร้างพัฒนาเคร่ืองมือวัดที่เป็นมาตรฐานและเป็นแหล่งสืบค้นเพ่ือการประเมินและ/หรือส่งเสริมคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดการประเมินการวิจัยและสาชาวิชาที่เก่ียวข้องให้มี 

ความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมเผยแพร่และบริการทางวิชาการด้านการวัดการประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสรา้

 

างองคก์รและโโครงสร้างกาารบริหาร 

77 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 
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รายชื่อผู้บริหาร ประจําปีการศึกษา 2558 
รองศาสตราจารย์สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
อาจารย์อมรา วิสูตรานุกูล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ เลขานุการสํานักทดสอบฯ 
 
รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2558 
รองศาสตราจารย์สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
อาจารย์อมรา วิสูตรานุกูล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
รองศาสตราจารย์องอาจ นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ดุษฎี โยเหลา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์มานิดา ชอบธรรม สํานักทดสอบฯ 
อาจารย์อัจศรา ประเสริฐสิน สํานักทดสอบฯ 
นายไพฑูรย์ พูลสุข สํานักทดสอบฯ 
นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ เลขานุการสํานักทดสอบฯ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน 
  ปีการศึกษา 2558 มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 

ลําดับที ่
รายชื่อหลักสตูร/

สาขาวิชา 

ภายใต้การกํากับ
ดูแล

เกณฑ์มาตรฐาน 2548 เกณฑ์มาตรฐาน TQF

เอกสาร
อ้างอิง 

ปีที่เปิด
สอน 

ผลการ ปีที่
เปิด
สอน

ผลการประเมิน

ภาค 
วิชา 

สํานัก
ทดสอบฯ

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดับบณัฑิตศึกษา        
1  วิทยาศาสตร    

 
 สาขาวิชาวิทยาการ 
 การประเมิน 

  
2547-
2552

ไม่มีการ
ประเมิน

2558  
 

 

  รวมระดับ    

  
รวมทั้งสิน้ 1 
หลักสูตร

  
2547-
2552

ไม่มีการ
ประเมิน

2558  
 

 
 

 
 
จํานวนนสิิต ปีการศึกษา 2558 
ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนนสิิตแยกตามระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

- 9 - 9

รวม - 9 - 9
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จํานวนอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2558 
จํานวนอาจารย์ประจํา 

วุฒิการศึกษา 
จํานวนอาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ(คน) 

รวม 
อาจารย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก 10 - 1 - 11
ปริญญาโท 3 - - - 3
ปริญญาตร ี - - - - 

รวม 13 - 1 - 14
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ค่าทีค่ิด หมายเหตุ 

ข้าราชการ   
1 นางสาวสุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
2 นางอมรา วิสูตรานุกูล อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
3 นางสาวมานิดา ชอบธรรม อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
พนักงานมหาวิทยาลัย 
4 นางสาวอุไร จักษ์ตรีมงคล อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
5 นางสาวอัจศรา ประเสริฐสิน อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
6 นายเรืองเดช ศิริกิจ อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
7 นางสาวรุ่งฤดี กล้าหาญ อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
8 นายปิยพงษ์ คล้ายคลึง อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
9 นางสาวยุวารินทร์ ธนกัญญา อาจารย์ ปริญญาโท 1.0  
10 นางสาวนวรินทร์ ตาก้อนทอง อาจารย์ ปริญญาโท 1.0 ลาศึกษาต่อ
11 นางสาวปานวาสน์ มหาลวเลศิ อาจารย์ ปริญญาโท 1.0  
12 นางสาวกาญจนา ตระกูลวรกุล อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
13 นายเกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
14 นายพนัส จันทร์เปล่ง อาจารย์ ปริญญาเอก 0.0 เข้าทํางาน 

1 มี.ค. 59 
นับได้ 5 เดือน 
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิ (คน)

รวม 
ตํ่ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 11 6 - 17
รวม 17

 
ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด

ข้าราชการ 
1 นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ผู้อํานวยการหรือเทียบเท่า) 
ปริญญาโท 

2 นายไพฑูรย์ พูลสุข นักวิชาการช่างศิลป์ ชํานาญการ ปริญญาโท 
3 นางศิริรัตน์ แสงเรืองรอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปริญญาโท 
4 นางสุนันทา สมใจ บุคลากรชํานาญการ ปริญญาโท 
5 นางสาวสุภะ อภิญญาภิบาล นักวิชาการการเงินและบัญชี ปริญญาโท 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
6 นางวรรณฤดี สว่างงามวงศ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
7 นางสาวณิชาบูล สิงไทยสงค์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
8 ว่าที่ ร.ต. วิวัตน์ พรหมสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตร ี
9 นายทรงเกียรติ เถนว้อง นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
10 นางสาวสุภาพร โภคาพานิชย์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
11 นายสุพิเชษฐ์ ตองอ่อน นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
12 นางสาวธัญชนก อุลิตประโคน นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
13 นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งจรญู นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
14 นางสาวนัยนา เก่ากลางดอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตร ี
15 นางสาวสุวิชญา สิริยานนท ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
16 นายเอกราช นาแหยม นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
17 นางสาวเพ็ญแข วินิจวงษ์ พนักงานพิมพ์ ปริญญาตร ี
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ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับงบประมาณ 
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 

หมวดรายจ่าย/ 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนินงาน 1,317,200 1,207,104 2,524,304

งบลงทุน 127,000 - 127,000
งบเงินอุดหนุน - 720,500 720,500
งบรายจ่ายอ่ืน - 1,115,000 1,115,000

งบกลาง - - - 
รวม 1,444,200 3,042,604 4,486,804

 
 
ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับอาคารสถานที ่
อาคารและสถานท่ีอาคาร 28 สํานักทดสอบฯ จํานวน 4 ชั้น 

ที่ต้ัง 
จํานวน
อาคาร 

จํานวนห้อง 

จํานวนห้อง 

ห้อง 

เรียน 

ห้อง 

ปฏิบัติการ 
ห้องพัก
อาจารย์ 

ห้อง
ประชุม ห้อง อ่ืน ๆ 

ประสานมิตร 1 25 2 15 5 2 1 

หมายเหตุ  หอ้งอ่ืน ๆ หมายถึง ห้องสมุด อยู่บริเวณชั้น 4  
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ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง

องค์ประกอบ 1 
1. อาจารย์ที่มตํีาแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อย  

(0.43 จากคะแนนเต็ม 5) 
มีการวางแผนและกระตุ้นให้บุคลากร (สายวิชาการ)
ผลิตผลงานวิจยัเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ
เชิงรุก เช่น จัดสรรเวลาให้คณาจารย์ที่มีผลงานพร้อม
ย่ืนขอตําแหน่งไปดําเนินการย่ืนขอตําแหน่งตาม
กระบวนการ 

มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์ประจํามี
คุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นตามรอบระยะเวลาปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมโดยมีบุคลากรสายวิชาการจํานวน 3 ท่าน   
ได้ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ และอีก 1 ท่านกําลังจะ  
ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบ 2  
1. จัดระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักวิจัย
รุ่นใหมใ่ห้มีส่วนร่วมในงานวิจัยและเป็นการเรียนรู้หา
ประสบการณ์ 

มีการเตรียมการหาพ่ีเลี้ยงเพ่ือมาสนับสนุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่และช่วยให้คําปรึกษาการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2. ควรรับงานบริการ เช่น งานวิจัยพัฒนาข้อสอบให้กับ
สถาบันอ่ืน ในนามของสํานักทดสอบฯ โดยมีอาจารย์
ของสํานักทดสอบฯ เป็นหัวหน้าโครงการ 

สํานักทดสอบได้ทําวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น 
สถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   

3. พัฒนาระบบสารสนเทศทีเ่อ้ือต่อการวิจัย ได้แก่ 
ระบบการรับ - ส่งข้อมูลเก่ียวกับทุนวิจัย website 
ด้านการวิจัย เป็นต้น ข้อมูลบน website ให้เป็น
ปัจจุบัน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 

อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ     
ให้ทันสมัย เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าไปดูข้อมูลวิจัยได้ 

4. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการที่ทําร่วมระหว่าง
คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกสํานักทดสอบฯ 

สนับสนุนให้อาจารย์หลายท่านไปทําวิจัยที่มีการร่วมมือ
กับคณาจารย์ภายนอกสํานักทดสอบฯ เช่น คณาจารย์
จากคณะมนุษศาสตร์ และจากต่างสถาบัน เช่น  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

องค์ประกอบ 3 
1. ควรมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

จัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

2. ควรวางแผนการหารายได้จากการให้บรกิารวิชาการ
แก่สังคม เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 

มีการเตรียมการวางแผน เพ่ือหารายได้จากการบริการ
วิชาการภายหลังเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

3. ควรนําผลจากการให้บริการวิชาการมาต่อยอดเพ่ือ
ทําวิจัยหรือสรา้งสรรค์ผลงานทางวิชาการ 

มีการประชุมสรุปผลที่ได้จากการไปบริการวิชาการเพ่ือใช้
เสนอปรับปรุงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในปีถัดไป 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง
องค์ประกอบ 4  
1. ควรมีการส่งเสริม/ให้คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนิน
โครงการวิจัยด้านการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลการในสํานักทดสอบฯ ทําวิจัย
โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบ 5 
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลมุ สอดคล้อง
กับความต้องการ และให้มีการกําหนดตัวบ่งช้ีใน
แผนพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจน เพ่ือการติดตามผลการ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับบุคลากร     
ทั้งบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนภายในสํานัก
ทดสอบฯ 

2. ในปีการศึกษา 2558 ทางหน่วยงานมีนิสิตใหม่เข้า
ศึกษา จึงควรดําเนินการจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนานิสิต 

มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนนิสิตใหม ่

3. ควรเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร โดยให้ความรู้กับบุคลากรของสํานักทดสอบฯ 
ทุกระดับ 

มีการจัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรให้กับบุคลากร เพ่ือการเตรียมความพร้อม
ในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

4. ควรจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมการ
ดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงานที่ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจําปี 

จัดทําแผนและคณะกรรมการดําเนินการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

5. ควรนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการดําเนินการ
ในปีถัดไป 

นําผลการดําเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงานเข้าที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมในการใช้มาตรการท่ีดีในการประหยัดพลังงาน 

6. รณรงค์การสร้างจิตสํานึกประหยัดพลังงาน มีแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสํานึกใน
การประหยัดพลังงาน 
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ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 
ตาราง ส.1 ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สํานกัทดสอบฯ 
ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สาํนักทดสอบฯ ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิดตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

การผลิตบัณฑิต 

สกอ.1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม O คะแนน 4.00 2.89 1.00 2.89 X 2.89

สกอ.1.2. อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก I ร้อยละ 
ร้อยละ 
50.00 

11.00 14.00 78.57 / 4.91  

สกอ.1.3. อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ I ร้อยละ 
ร้อยละ 
15.00 

1.00 14.00 7.14 X 0.45  

สกอ.1.4  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา I คะแนน 4 - - 5 / 5

คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 3 ตัวบ่งชี้ 3.31

การวิจัย 

สกอ.2.1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00  

สกอ.2.2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ I บาท/คน 100,000.00 3,780,966.00 13.00 290,843.54 / 5.00

สกอ.2.3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย O ร้อยละ 
ร้อยละ
30.00 

8.80 14.00 62.86 / 5.00  

คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 3  ตัวบ่งชี้ 5.00

การบริการวิชาการ 

สกอ.3.1. การบริการวิชาการแก่สังคม P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00

คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบ่งชี้ 5.00

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สกอ.4.1. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00

คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบ่งชี้ 5.00

การบริหารจัดการ 

สกอ. 5.1. การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00  

สกอ. 5.2. ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00

มศว. 5.1. การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management)  P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00

มศว. 5.2. การดําเนินการตามมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน 

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00  

คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 4  ตัวบ่งชี้ 5.00

คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 12  ตัวบ่งชี้ 4.48  
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สรุปผลการดําเนนิงาน  
ตาราง ส.2 ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สํานกัทดสอบฯ ปกีารศึกษา 2558 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 . การผลิตบัณฑิต 4 3.45 - 2.89 3.31 
การ

ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

 

2 . การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 
การ

ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

 

3 . การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 5.00 
การ

ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

 

4 . การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 
การ

ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

 

5 . การบริหารจัดการ 4 - 5.00 - 5.00 
การ

ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

 

รวมจํานวน ตัวบ่งชี้ 12 3.84 5.00 3.95 4.48 
การ

ดําเนินงาน
ระดับดี 

 

ผลการประเมิน  
การดําเนินงาน

ระดับดี 
การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับดี 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
  

สํานักทดสอบฯ นอกจากจะมีพันธกิจหลักในการศึกษาค้นคว้า วิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
วัดและประเมินผลทางการศึกษาแล้ว ยังมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาอีกด้วย โดยมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขา
วิทยาการการประเมิน ซึ่งเปิดสอนมาต้ังแต่ ปีการศึกษา 2547 - 2552 และได้ปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปี 2553 - 
2555 และเปิดสอนนิสิตในปีการศึกษา 2558 โดยมีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม  
          ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.2  อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.3  อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.4  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

 
หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :   อาจารย์มานิดา  ชอบธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 304 

  อาจารย์อุไร  จักษ์ตรีมงคล เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 404 
  อาจารย์เรืองเดช  ศิริกิจ  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 

อาจารย์ปิยพงษ์  คล้ายคลึง เบอร์โทรศัพท์ 1-1376 
อาจารย์พนัส  จันทร์เปล่ง  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 308 

ผู้รวบรวมข้อมูล : นายทรงเกียรติ  เถนว้อง  เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์   เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรญู   เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 (ตัวบ่งช้ี 1.1) 

   นางสุนันทา  สมใจ  เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 (ตัวบ่งช้ี 1.2,1.3) 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
ชนิดของตัวบง่ช ี้  ผลลัพธ์ 
การคิดรอบป ี ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ่งช้ีน้ี แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบน้ัน ๆ ในตัวบ่งช้ีน้ีให้ครบถ้วน 
 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรมีจํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิธีวิทยาการการ
ประเมิน ที่มีการประเมินเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ได้ผลการประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการฯ และได้มี

การแก้ไขเพ่ิมเติม เท่ากับ 2.89 คะแนนที่ได้คือ 89.2=1
89.2  (eptb 1.1_1) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 1.1_1 สรุปผลการประเมินหลักสูตรประจําปีการศึกษา 2558         

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
4 2.89 2.89  

 
 
 

 

  คะแนนที่ได้ =   

 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร (2.89) 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ (1) 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.2  อาจารย์ประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า  
การคิดรอบป ี ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
  

เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร  

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน 
ในปีการศึกษา 2558 สํานักทดสอบฯ มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 10 คน จากอาจารย์

ประจําทั้งหมด 13 คน โดยจํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 92.76=13
100×10 และมี

คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็น 81.4=80
5×92.76  คะแนน

จากคะแนนเต็ม 5 (eptb 1.2_1) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 1.2_1 รายช่ืออาจารย์ประจําสํานักที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกและที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของ
สํานักทดสอบฯ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
ร้อยละ 50 ร้อยละ 76.92 4.81  

 

  คะแนนที่ได้  =     
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (76.92) 
                                         80

จํานวนอาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 

X 100 X 100 
จํานวนอาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

X 100 

 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก (10) 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด (13) 
X 100

X 5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3  อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
นิดของตัวบง่ชี้  ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
 
เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  
 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน 

ในปีการศึกษา 2558 สํานักทดสอบฯ มีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 1 คน จาก

อาจารย์ประจําทั้งหมด 13 คน โดยอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 7.69=13
100×1

และมีคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น 0.48=80
5×7.69

คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (eptb 1.3_1) 
สํานักทดสอบฯ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) เพ่ือให้อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิทางวิชาการ  

ที่สูงขึ้น ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการจํานวน 3 ท่าน ได้ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 
อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล และอาจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา (eptb 1.3_2) 

 
 

 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (1) 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด (13) X 100

 
    ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (7.69) 

                                      80
X 5



22 
 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 1.3_1 รายช่ืออาจารย์ประจําสํานักที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกและที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของ
สํานักทดสอบฯ 

eptb 1.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 5/2558 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
ร้อยละ 15 ร้อยละ 7.69 0.48  

 
 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4 จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ที่
จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเช่ือมโยงไปสู่การ
วางแผนต่าง ๆ เช่น การวางอัตรากําหลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังน้ัน คณะจึงควรมีจํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกินจํานวนเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐษนกําหนดเป็นคะแนน 5   
ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คํานวณหาค่าความแตกต่าง

ระหว่างจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความแตกต่างมาพิจารณา ดังน้ี 
ค่าความแตกต่างของจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20  

กําหนดเป็นคะแนน 0 
ค่าความแตกต่างของจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 0.01  

และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือให้เป็นคะแนนของหลักสูตรน้ัน ๆ   
 
สูตรการคํานวณจํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. คํานวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
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SCH = Σnici 
 เม่ือ ni = จํานวนนิสิตทีล่งทะเบียนในวิชาที่ i 
 ci= จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
 2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณ ดังน้ี 
จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =             Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
               จําานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
             การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 

 
การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ให้มีการปรับค่าจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศกึษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวม
คํานวณหาสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

นิสิตเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
 
สัดส่วนจํานวนนสิิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 
กลุ่มสาขา 
 

สัดส่วนจํานวนนสิิตเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจํา 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 : 1 
- แพทยศาสตร์ 4 : 1 
- พยาบาลศาสตร์ 6 : 1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์  20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง  20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การทอ่งเที่ยว 
เศรษฐศาสตร ์

25 : 1 

7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  25 : 1 
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สูตรการคํานวณ 
1)  คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสตูร 
สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวน
อาจารย์ประจําที่เป็นจริง (20.48) 

– สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวน
อาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน (25) 

X 100

สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน (25) 
 

 25
100×25-48.02=  

  

 =  -18.08 
 

2)  นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนน ดังน้ี 
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังน้ี 

   คะแนนที่ได้ = 5 – ค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 2.3 
      4 
   ดังน้ัน ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นค่าร้อยละ -18.08 คิดเป็น 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน 
 ในปีการศึกษา 2558 สํานักทดสอบฯ ได้จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) สําหรับบัณฑิตศึกษาปรับค่าแล้วเป็น 
20.48 จากจํานวนอาจารย์ประจํา 13 คน ซึ่งสํานักทดสอบฯ มีเกณฑ์มาตรฐานคือ 25 : 1 ดังนั้น ค่าร้อยละที่ได้
จากการคํานวณเท่ากับ -18.08 คิดเป็น 5 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 1.4_1 จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา) 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
4 5 5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5  การบริการนสิติระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป ี ปีการศึกษา 
 
 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปรญิญาตรี 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป ี ปีการศึกษา 
 
 

ได้รับการยกเว้น ตามบันทกึศธ. 0519.1.11/198 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
สํานักทดสอบฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ดําเนินการวิจัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และนํา

ผลการวิจัยไปใช้ ทั้งที่เป็นการวิจัยที่เน้นการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนงานวิจัยที่มาจากความต้องการของแหล่งทุนภายนอก โดยการดําเนินการในปีการศึกษา 2558 

 
ตัวบ่งชี้  จํานวนตัวบ่งชี้   3  ตัวบ่งชี้คือ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :   อาจารย์อัจศรา  ประเสริฐสนิ  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 310 

อาจารย์เรืองเดช  ศิริกิจ   เบอรโ์ทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 
อาจารย์เกียรติยศกุล  เดชชัยชาญ  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 307 
อาจารย์ยุวารินทร์  ธนกัญญา  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 306 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล :  นางสุนันทา สมใจ    เบอร์โทรศัพท์ 1-5209 

   นางสาวธัญชนก อุลิตประโคน  เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา   
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ : ข้อ 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ  
งานสร้างสรรค์ 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ ใช้ระบบบริหารงานวิจัย URMS (University Research Management System) ของ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (eptb 2.1_1) เพ่ือใช้ติดตามความก้าวหน้าในการทําวิจัยและตีพิมพ์ของ
นักวิจัยนอกจากน้ีสํานักทดสอบทางการศึกษาฯ มีนโยบายงานวิจัย คณะกรรมการบริหารงานวิจัย (eptb 2.1_2)
และมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย (eptb 2.1_3) ระบบมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ี 

1. ระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ ทุนต่าง ๆ การนําเสนอผลงาน การฝึกอบรม
ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรทุกคนในสํานัก
ทดสอบฯ (eptb 2.1_4) 

2. ระบบการจัดเก็บสารสนเทศงานวิจัยและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ แสดงรายละเอียดที่
บุคลากรได้รับทุนวิจัยทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงแสดงสรุปผลการวิจัย (eptb 2.1_5)  

3. ระบบการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยมีการติดตามอย่างเป็นทางการทุกเดือนผ่านวาระการประชุม
สํานักทดสอบฯ วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 3.2.1 ติดตามงานวิจัย (eptb 2.1_6) ซึ่งผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ จะ
สอบถามหัวหน้าโครงการวิจัยว่า งานวิจัยดําเนินการไปถึงไหนแล้วนอกจากน้ีมีการใช้ระบบบริหารงานวิจัย URMS 
(University Research Management System) ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเพื่อใช้ก้าวหน้า
งานวิจัยเป็นรายบุคคลการเข้าใช้งานจะผ่านระบบ login 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 2.1_1 หน้าจอระบบบริหารงานวิจัย URMS
eptb 2.1_2 นโยบายงานวิจัยและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
eptb 2.1_3 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
eptb 2.1_4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนับสนุนการวิจัย
eptb 2.1_5 Webpage งานวิจัยของสํานักทดสอบฯ
eptb 2.1_6 รายงานการประชุมสํานักทดสอบฯ วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 3.2.1 ติดตามงานวิจัย 
eptb 2.1_7 รายงานการประชุมสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 3.2 

ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม  
 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 

ผลดําเนินการ 
1. มีห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในสํานักทดสอบฯ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย 1 ห้อง    
(ช้ัน 4 อาคารสํานักทดสอบฯ) (eptb 2.1_8) 

2. มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แก่บุคลากรทุกคนที่กว้างขวางขึ้น ได้แก่ 
ห้องสมุด 1 ห้อง (อยู่ช้ัน 4 อาคารสํานักทดสอบฯ) (eptb 2.1_9) และห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  

3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การที่บุคลากรทุกคนในสํานักทดสอบฯมีคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและระบบ 
password อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล  
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4. มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานระดับชาติ  
คือ สทศ. หรือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ประกอบด้วย
ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 30 ท่าน มีศาสตราจารย์รับเชิญ และผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย เช่น ศาสตราจารย์กิตติคุณ  
ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส ซึ่ง
อาจารย์ของสํานักทดสอบฯ ที่ได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ  
และอาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยอาวุโสนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงมีการตีพิมพ์
เผยแพร่จํานวนมากอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกัน 2 ชิ้น เกิดเครือข่ายร่วมหลาย
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักวิจัยมือใหม่ได้เรียนรู้วิธีการทํางานจากผู้มีประสบการณ์ นอกจากน้ียังถือเป็นส่วนหน่ึงใน
การลดการกระจายตัวของทุนวิจัยกับนักวิจัยคนใดคนหน่ึงในอนาคต (eptb 2.1_10) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.1_8 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย
eptb 2.1_9 ภาพถ่ายห้องสมุด  
eptb 2.1_10 ภาพถ่ายกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีการจัดสรรเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยในทุกปีงบประมาณ สําหรับปีงบประมาณ 
2559 พบว่า มีงบประมาณจํานวน 250,000 บาท แบ่งเป็น เงินสนับสนุนการทําวิจัยจํานวน 237,500 บาท และ 
เป็นงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมการวิจัยจํานวน 13,500 บาท (eptb 2.1_11) สําหรับโครงการการวิจัยที่ก่อให้เกิด  
องค์ความรู้ด้านการทดสอบ การวัด การประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จะเป็นโครงการวิจัย
เด่ียวหรือเป็นคณะ จัดสรรให้กับอาจารย์สํานักทดสอบฯ ทุนละประมาณ 30,000 - 80,000 บาท (eptb 2.1_12) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.1_11 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการวิจัยด้านการทดสอบ การวัด-ประเมิน และ

พัฒนาการเรียนการสอน 
eptb 2.1_12 ประกาศสํานักทดสอบฯ เรื่องการสนับสนุนทุนสําหรับทําวิจัย (เงินรายได้) ประจําปี

งบประมาณ 2559 
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4. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ นโยบายงานวิจัยให้เผยแพร่งานวิจัย ตามประกาศนโยบายงานวิจัย ข้อ 3. (eptb 2.1_2) 
และมีทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ (เงินรายได้) ให้กับอาจารย์ประจํา สนับสนุนปีละไม่
เกิน 15,000 บาท (eptb 2.1_13) นอกจากน้ีมีการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (เงินรายได้) กําหนดให้
เป็นบทความเร่ืองการวัดผล การประเมินและที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนสูงสุด ได้แก่ บทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูลสากล มีค่า Impact factor สนับสนุน บทความละ 10,000 บาท (eptb 
2.1_14) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.1_13 ประกาศสํานักทดสอบฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ 

(เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2559 
eptb 2.1_14 ประกาศสํานักทดสอบฯเรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (เงินรายได้) ประจําปี

งบประมาณ 2559 
 
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังน้ี 

1. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง 
เช่นการให้อาจารย์ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยโดยการสนับสนุนให้ไปนําเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย (Oral 
Presentation) ที่ต่างประเทศ จํานวน 3 คน (eptb 2.1_15) ได้แก่  

 
อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและนําเสนอผลงานวิจัย การประชุมระดับ

นานาชาติ 4 ครั้ง รวมผลงาน 6 เรื่อง 
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ครั้งที่ 1 ผลงาน 2 เรื่อง 
 ช่ือการประชุม International Conference on Education, Psychology, and Learning - Fall Session 
(ICEPL 2015-Fall) องค์กรที่จัดประชุม International Academy Institute สถานที่จดัประชุมเมือง Nagoya 
Congress Center, Nagoya ประเทศ Japanระยะเวลาที่จัดประชุม ระหว่างวันที่ November 10 - 12, 2015 
รวม 3 วัน ช่ือเว็บไซต์การประชุม http://iainst.org/2015/ICEPL/ 
เรื่องที่ 1  
Sangduangmasa, N., Prasertsin, U., and Surakarn, A. (2015). Psychological Experiences of Resilience 

and Emotional Coping in the Parents of Children with Cerebral Palsy. Proceedings of 
International Conference of Education, Psychology, and Learning - Fall session (ICEPAL 
2015-Fall), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 215-223. 

เรื่องที่ 2  
Tangwitoona, D. and Prasertsin, U. (2015). The Results of Creation and Quality Assessment 

Program Using Role Play the Development of Empathy in Kindergarten. Proceedings of 
International Conference of Education, Psychology, and Learning - Fall session (ICEPAL 
2015-Fall), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 203-214. 

 
ครั้งที่ 2 ผลงาน 1 เรื่อง 
 เสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ช่ือการจัดการประชุม 8th World Conference on 
Educational Sciences ณ Madrid, Spain มีกําหนด (การจัดงาน) 3 วัน ต้ังแต่วันที่ 4 - 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 
2559 

ผลงาน เรื่อง The Confirmatory Factor Analysis of Teacher’s Research Motivation Scale 
ชื่อผู้วิจัย Ujsara Prasertsin 

 
ครั้งที่ 3 ผลงาน 1 เรื่อง 
 เสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ช่ือการจัดการประชุม 37th International Conference 
on Social Science and Humanities (ICSSH) เมือง Cape Town, ประเทศแอฟริกาใต้ ในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 
2559 
Prasertsin, U., Visutranukoon, A., and Chaktrimongkhol, U. (2016). The factors influencing 

knowledge, attitudes and performance about health promoting behaviors of 
students.Proceedings of iastem international conference, Cape Town, South Africa, 53-
56. 
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ครั้งที่ 4 ผลงาน 2 เรื่อง 
 เสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ช่ือการจัดการประชุม Universal Academic Cluster 
International Summer Conference in Hokkaido ณ Hokkaido, Japan มีกําหนด (การจัดงาน) 3 วัน ต้ังแต่
วันที่ 18 - 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2559 
ผลงาน 2 เรื่อง 

เรื่องที่ 1 ชื่อเรื่อง Documentary Research to Identify the Components of Digital Literacy for 
Thai Undergraduate Students 

ชื่อผู้วิจัย Wawta Techataweewan, Ujsara Prasertsin 
เรื่องที่ 2 ชื่อเรื่อง The State and Needs of Educational Management of Mosque-Based 

Islamic Educational Centres (TADIKA) in three Southern Border Provinces Thailand 
ชื่อผู้วิจัย Chanida Mitranun, Ujsara Prasertsin, Anchleeporn Lopprasert 
 
อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล เรื่อง “A Construction of Assessment Scale of Idel Characteristics” 

ชื่อการจัดการประชุม Global Academic Conference (April 2015) ณ ประเทศญี่ปุ่นมีกําหนด (การจัดงาน)   
3 วัน ต้ังแต่วันที่ 16 - 18 เมษายน 2558 

 
อาจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ เรื่อง A study of Variables Affecting on a Quality Assessment of 

Mathematics subject in Thailand by Using Value Added Analysis on TIMSS 2011 ช่ือการจัดการ
ประชุม ICECDS 2015 : XIII International Conference on Education, Cultural and Disability Studies 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีกําหนด (การจัดงาน) 2 วัน ต้ังแต่วันที่ 24 - 25 เมษายน 2558 

 
2. การสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

โดยสํานักทดสอบฯ มีการจัดทําโครงการมอบเกียรติบัตร (eptb 2.1_16) สําหรับอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ และเป็นงานวิจัยที่อาจารย์เป็นช่ือแรกเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ซึ่งมีอาจารย์ที่ได้รับเกียรติบัตรจํานวน 4 ท่าน รวม 5 เรื่อง ได้แก่ 
 
 ลําดับที่ 1 รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ ได้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นช่ือแรก 1 เรื่อง 

- Pirasaksopon, S. (2015). The equating analytical thinking ability of Mattayomsuksa 3 
students using linear and true Score method. Journal of Teaching and Education,4(2), 451-464. 
ซึ่งเป็นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. นับแต้มได้ 
0.4 
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ลําดับที่ 2 อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ได้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นช่ือแรก 2 เรื่อง 
- Prasertsin, U. (2015). Confirmatory Factor Analysis of Teacher’s Work for Integrating Research, 

Evaluation Measurement and Quality Assurance Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
197, 2201 - 2206. ซึ่งอยู่ในฐาน Science Direct นับแต้มได้ 1.0 

- อัจศรา ประเสริฐสิน. (2558). การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8 ประการ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 8(2), 56-68. ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1
นับแต้มได้ 0.8 
 
ลําดับที่ 3 อาจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ได้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นช่ือแรก 1 เรื่อง 

- Sirikit, R. (2015). A study of variables affecting on a quality assessment of mathematics 
subject by using value added analysis on times 2011. Scholar, Assumption University, 7, (1), 260-
270. ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 นับแต้มได้ 0.8 

 
ลําดับที่ 4 อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง ได้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นช่ือแรก 1 เรื่อง  

- Piyapong Khaikleng, Suwimon Wongwanich, Kanit Sriklaub, Haruthai Ajpru, & Sudpranorm 
Smuntavekin. (2015). A training module for evaluation capacity building of a health support 
organisation in Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 1395 - 1399. ซึ่งอยู่ในฐาน 
Science Direct นับแต้มได้ 1.0 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
 eptb 2.1_15 หลักฐานการรับทุนการนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
 eptb 2.1_16 รูปถ่ายการรับมอบเกียรติบัตร
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6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 
ผลดําเนินการ  

สํานักทดสอบฯ ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์โดยใช้ระบบของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ในฝ่ายบริหารทรัพย์สินทางปัญญา เก่ียวกับขอ
จดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและเอกสารแบบฟอร์มให้ดาว์นโหลดสําหรับผู้ใช้บริการ (eptb 
2.1_17) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.1_17 Print screen เว็บไซต์สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยดาว์นโหลดฝ่ายบริหาร

ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6 ข้อ 6 ข้อ 5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 
สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะ  

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ  
 
หมายเหตุ :  

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐาน

จากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่
มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
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ผลดําเนินการ 
ผลดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ตามการคาํนวณคะแนนของสํานักทดสอบฯ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 
 281,613 บาท =  

 
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.2_1 แบบรายงานงบประมาณโครงการวิจัยของบุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา ประจําปีการศึกษา 2558 
eptb 2.2_2 เอกสารสัญญาทุน 
eptb 2.2_3 รายช่ืออาจารย์ที่แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
100,000 บาท/ คน 290,844 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 3,660,966 บาท 
อาจารย์ประจําสํานักทดสอบฯ 13 คน 

 

 

290,844

100,000
X 5
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eptb 2.2_1 แบบรายงานงบประมาณโครงการวิจัย ประจําปีการศึกษา 2558 
 

แบบรายงานงบประมาณโครงการวิจัยของบุคลากรสํานกัทดสอบฯ 
ประจําปีการศกึษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 

 

ทุนวิจัยภายนอก/ชื่อเรื่อง นักวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ
ปีของสัญญา 

ท่ีรับทุน 
คิดเป็นเงิน

สนับสนุนวิจัย
1. การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน  
ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ : มิติ
ด้านจิตใจ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ
 

สทศ 900,900 27 เมษายน - 
21 กันยายน 2559

900,900

2. โครงการประเมินผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ท้ัง 12 โรงเรียน 

มานิดา ชอบธรรม สพฐ. 600,000
(สัดส่วน 
80%) 

3 กันยายน 2558 -
21 มีนาคม 2559 

480,000

3. โครงการสํารวจและประเมินความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 
2559  

สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
มานิดา ชอบธรรม 

โรงเรียน
มหิดล
วิทยา
นุสรณ์ 

240,000
(สัดส่วน 
50%) 

20 พฤษภาคม 
2559 - 

15 พฤศจิกายน 
2559 

120,000

4. การศึกษาการทําหน้าท่ีต่างกันของ
ข้อสอบและการทําหน้าท่ีต่างกันของตัว
ลวงในวิชาคณิตศาสตร์โดยการวิเคราะห์
จําแนกตามคุณลกัษณะ 

เรืองเดช ศิริกิจ
ปานวาสน์ มหาลวเลิศ 

มศว 90,000 กันยายน 2558 - 
สิงหาคม 2559 

90,000

5. การพยากรณ์การคิดวิพากษ์ของ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก
กิจกรรม ในเวลาว่าง  

เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
กาญจนา ตระกูลวรกุล 

มศว 90,000 กันยายน 2558 - 
สิงหาคม 2559 

90,000

6. ดําเนินการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล 

ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
พนิดา มารุ่งเรือง 

กาญจนา ตระกูลวรกุล 

สพฐ. 880,000
(สัดส่วน 
66.66%) 

21 สิงหาคม 2558 -
19 สิงหาคม 2559

586,608

7. วิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ 
English Bilingual Education (EBE) 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
พนิดา มารุ่งเรือง 
วิธัญญา วัณโณ 

สพฐ. 560,000
(สัดส่วน 
33.33%) 

21 สิงหาคม 2558 -
19 สิงหาคม 2559

186,648

8. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวัด
และประเมินผล โดยเน้นทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์แก่ครู 

รุ่งฤดี กล้าหาญ มศว 100,000 กันยายน 2558 - 
สิงหาคม 2559 

100,000
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ทุนวิจัยภายนอก/ชื่อเรื่อง นักวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ
ปีของสัญญา 

ท่ีรับทุน 
คิดเป็นเงิน

สนับสนุนวิจัย
9. การพัฒนารูปแบบการจัดการ
นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการทําวิจัยของครู 

อัจศรา ประเสริฐสิน
กาญจนา ตระกูลวรกุล 

อมรา วิสูตรานุกูล 

มศว 416,000 พฤศจิกายน 2558
- ตุลาคม 2559 

416,000

10. การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน  
ในด้านปัจจัยความสามารถ และ
สมรรถนะทางจิตใจ สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

อัจศรา ประเสริฐสิน
อนันดา สัณฐิติวณิชย์  

ยุวรี ผลพันธิน 
ม่ิงขวัญ ภาคสัญไชย 

สทศ 1,351,350
(สัดส่วน 
60%) 

เมษายน - กันยายน 
2559 

810,810

รวมเงินวิจัยท้ังหมด (เทียบสัดส่วนอาจารย์ประจํา 13 คน
หากจะได้คะแนน 5 ต้องได้เงินวิจัยรวมมากกว่า 1,300,000 บาท) 

3,780,966

เฉลี่ยเงินวิจัยต่ออาจารย์ 1 คน (เทียบสัดส่วนอาจารย์ประจํา 13 คน
หากจะได้คะแนน 5 ต้องได้เงินวิจัยต่ออาจารย์ 1 คนมากกว่า 100,000 บาท) 

290,844

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 ได้คะแนน 5 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ผลลัพธ์ 
การคิดรอบป ี  ปีปฏิทิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังน้ี 
 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  
 
ผลดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน 

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําสํานักทดสอบฯ มีจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ดังน้ี 
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน อาจารย์ดร.เรืองเดช ศิริกิจ
อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ และอาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง นอกจากน้ียังมีอาจารย์ที่ทํางานวิจัยให้
หน่วยงานหรือองค์กรระดับหรือองค์กรระดับชาติ ได้แก่ อาจารย์ ดร.มานิดา ชอบธรรม สามารถสรุปจํานวน
ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ระดับคุณภาพดังน้ี (eptb 2.3_1) (eptb 2.3_2) 

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวน 3 ช้ินงาน 
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จํานวน 3 ช้ินงาน 
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จํานวน 1 ช้ินงาน 
- รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

จํานวน 4 ช้ินงาน 
- รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 1 ช้ินงาน 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ จํานวน 1 ช้ินงาน 
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1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตาม
สูตร 

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 
 
   = 5.00 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเท่ากับ 8 และจํานวนอาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมดเท่ากับ 13 ดังน้ัน ผลการคํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย (8.8 X 100)/13 = 67.69 และเมื่อแปลงค่าร้อยละตามสูตร ร้อยละของผลรวมถ่วง
นํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเท่ากับ 67.69 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 40 ดังน้ันคะแนนที่ได้
เท่ากับ 5.00 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.3_1 แบบรายงานการตีพิมพ์และบทความวิชาการของบุคลากรสํานักทดสอบฯ ปี พ.ศ. 2558
eptb 2.3_2 ผลงานทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2558
eptb 2.2_3 รายช่ืออาจารย์ที่แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
ร้อยละ 30 ร้อยละ 67.69 5.00 

 
 
 
 

    ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (8.8) 

              จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (13) 
X 100

 

  คะแนนที่ได้ = 

          ร้อยละของผลรวมถว่งนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ
                  ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (67.69) 
           ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ 
     ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (40) 

X 5 
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eptb 2.3_1 แบบรายงานการตีพิมพ์และบทความวิชาการของบุคลากร 
สํานักทดสอบฯ ปี พ.ศ. 2558 

 

แบบรายงานการตีพิมพบ์ทความวิจัยและบทความวิชาการของบคุลากรสํานักทดสอบฯ 
ประจําปีปฏิทนิ พ.ศ.2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) 

 

ลําดับ 
 

อาจารย์ 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร/่งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 รศ.ดร.สุทธิวรรณ
พีรศักด์ิโสภณ 

Pirasaksopon, S. (2015). The equating analytical thinking ability of 
Mattayomsuksa 3 students using linear and true 
Score method. Journal of Teaching and Education,4(2), 451-464. 

0.4

2.1 อ.ดร.อัจศรา
ประเสริฐสิน 

Prasertsin, U. (2015). Confirmatory Factor Analysis of Teacher’s Work 
for Integrating Research, Evaluation Measurement and Quality 
Assurance Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 2201 
- 2206. 

1.0

2.2  อัจศรา ประเสริฐสิน. (2558). การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสาร
บรรณศาสตร์ มศว, 8(2),56-68. 

0.8

2.3  พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และสรัญญา ชูสกุล.(2558). การพัฒนากล
ยุทธ์การนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. วารสาร
บรรณศาสตร์ มศว, 8(2),69-82. 

0.8

2.4  พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และสรัญญา ชูสกุล. (2558). การประเมิน
ความต้องการจําเป็นการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 7(2),108-120. 

0.6

2.5  Tangwitoona, D. and Prasertsin, U. (2015). The Results of Creation and 
Quality Assessment Program Using Role Play the Development of 
Empathy in Kindergarten. Proceedings of International Conference of 
Education, Psychology, and Learning - Fall session (ICEPAL 2015-Fall), 
Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 203-214. 

0.4

2.6  Sangduangmasa, N., Prasertsin, U., and Surakarn, A. (2015). 
Psychological Experiences of Resilience and Emotional Coping in the 
Parents of Children with Cerebral Palsy. Proceedings of International 
Conference of Education, Psychology, and Learning - Fall session 
(ICEPAL 2015-Fall), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 215-223. 

0.4

2.7  พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และสรัญญา ชูสกุล. (2558). การพัฒนาตัว
บ่งชี้การนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 12,1913-1921. 

0.2
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ลําดับ 
 

อาจารย์ 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร/่งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

3 อ.ดร.เรืองเดช 
ศิริกิจ 

Sirikit, R. (2015). A study of variables affecting on a quality assessment 
of mathematics subject by using value added analysis on timss 2011. 
Scholar, Assumption University, 7, (1), 260-270. 

0.8

4 อ.ปานวาสน์ 
มหาลวเลิศ 

Mahalawalert, P. (2015). The Meta-Evaluation of Master Degree in 
Science Program of Evaluation Methodology, Srinakharinwirot 
University. Proceedings of international scientific research and 
experimental development, London, UNITED KINGDOM. 

0.4

5.1 อ.ดร.ปิยพงษ์
คล้ายคลึง 

Piyapong Khaikleng, Suwimon Wongwanich, Kanit Sriklaub, Haruthai 
Ajpru, & Sudpranorm Smuntavekin. (2015). A training module for 
evaluation capacity building of a health support organisation in 
Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 1395 - 1399. 

1.0

5.2  Suwimon Wongwanich, Chayut Piromsombat, Piyapong Khaikleng, & 
Kanit Sriklaub. (2015). Policy delivery strategies for education reform: A 
formative research and development. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 171, 1365 - 1372. 

1.0

6 อ.ดร.มานิดา 
ชอบธรรม 

มานิดา ชอบธรรม. (2558). รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ
สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2557.  
สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

1.0
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสํานักทดสอบฯ ดังน้ันสํานักทดสอบฯ พึง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สํานักทดสอบฯ 
มีความเช่ียวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมโดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดย
กว้างรูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การให้บริการสอบให้คําปรึกษาให้การอบรมจัด
ประชุมหรือสัมมนาวิชาการเป็นต้นสํานักทดสอบฯ ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้จํานวนตัวบ่งชี ้1 ตัวบ่งชี้คือ 

ตัวบ่งช้ีสกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :   อาจารย์เรืองเดช  ศิริกิจ   เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 
   อาจารย์อมรา  วิสูตรานุกูล  เบอร์โทรศัพท์ 1-5036 
   อาจารย์รุ่งฤดี  กล้าหาญ   เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 302 
   อาจารย์กาญจนา  ตระกูลวรกุล  เบอร์โทรศัพท์ 1-1377 
ผู้รวบรวมข้อมูล : นางสุนันทา  สมใจ   เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 

นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์  เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 
   นางสาวณิชาบูล  สิงไทยสงค ์  เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 

นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรญู    เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
 นางสาวนัยนา  เก่ากลางดอน  เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
 นายเอกราช  นาแหยม   เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 

 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1    การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา (สงิหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 

ผลดําเนินการ   
  สํานักทดสอบฯ มีภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ใน 2 ด้าน คือ 1) การบริการการสอบ     
2) การบริการวิชาการ (eptb 3.1_1) โดยทั้ง 2 ด้านมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีการกําหนด
ตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักทดสอบฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 
(eptb 3.1_2) ทั้งน้ี สํานักทดสอบฯได้ดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ดังน้ี   

1. การบริการการสอบแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งมีการดําเนินการต่อเน่ืองมาทุกปี ตามพันธกิจ
ของหน่วยงานที่ขอใช้บริการ คือ เพ่ือการสอบคัดเลือก การแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ การสอบชิงทุนทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งการจัดสอบเพ่ือการประเมินผลในการเลื่อนตําแหน่ง (eptb 3.1_3, eptb 3.1_4 และ eptb 3.1_5) 
สําหรับขั้นตอนในการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินการสอบของสํานักทดสอบฯ อย่างเคร่งครัด (eptb 
3.1_6) โดยข้ันตอนที่สําคัญภายหลังการให้บริการคือระบบการประเมินการให้บริการ 2 ทาง ทั้งจากวิทยากร
ภายใน ซึ่งจะทําการประเมินต้ังแต่การประสานงาน ช่วงระหว่างการดําเนินงานและภาพรวมของผู้มารับบริการ 
และอีกส่วนมาจากการประเมินของหน่วยงานท่ีมาขอรับบริการ ซึ่งมีการประเมินต้ังแต่การมาติดต่อ ช่วงระหว่าง
การบริการ ไปจนถึงการสรุปผลการสอบ โดยผู้รับบริการจะส่งผลการประเมินทางไปรษณีย์มายังสํานักทดสอบฯ 
และข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินจะถูกนํามาใช้ในการสรุปและนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงการให้บริการการสอบต่อไป (eptb 3.1_7 และ eptb 3.1_8)  
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2. การบริการสร้างและจัดทําแบบทดสอบแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นการให้บริการตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงานที่ขอใช้บริการ (eptb 3.1_9) สําหรับในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมามี
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เข้ามาขอรับบริการโดยทางสํานักทดสอบฯ ก็ได้ให้บริการกับทางหน่วยงานที่มา
ขอรับบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างดี แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยงานที่มาขอรับบริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้สํานัก
ทดสอบฯ ไม่เปิดเผยข้อมูลการมาขอใช้บริการของหน่วยงาน ด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพของสํานักทดสอบฯ จึง
ไม่ได้เผยแพร่งานในส่วนน้ีแก่บุคคลทั่วไป 
 3. การบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม                
1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด (eptb 3.1_1) โดยปีงบประมาณ 2559 ได้ทําโครงการการพัฒนาความสามารถครูด้าน
การวัดและประเมินผล ในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 (eptb 3.1_10) (eptb 
3.1_11) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมิน
ได้ตามบริบทของกลุ่มสาระอย่างมีประสิทธิภาพและ 2. เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถนําผลจากการวัดและประเมินใน
กลุ่มสาระของตนเองไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินการเป็นจํานวนเงิน 1,400,000 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรม 7 กิจกรรม 
ได้แก่  กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
 กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ 3 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กิจกรรมที่ 4 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กิจกรรมที่ 5 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 กิจกรรมที่ 6 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 และกิจกรรมที่ 7 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 โดยสําหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในปีงบประมาณ 2559 เป็นการร่วมมือกันของบุคลากรทุกคน
ภายในสํานักทดสอบฯ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ รวมไปถึงหน่วยงานจากภายนอก คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดสระแก้ว (eptb 3.1_12) โดยในช่วงการดําเนินโครงการมีการประชุมร่วมกัน
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือมอบหมายหน้าที่และประสานงานให้การทํางานมีความราบรื่น ตลอดจนจัดทําหลักสูตร
การอบรม กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามที่ผู้รับบริการมีความต้องการ และภายหลังเสร็จ
สิ้นโครงการได้นําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี และจัดทํา
สรุปผลการดําเนินโครงการเสนอต่อที่ประชุมประจําสํานักทดสอบฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป 

4. การให้บริการวิชาการ สํานักทดสอบฯ ได้ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทําหนังสือเชิญเป็น
วิทยากร โดยคณาจารย์สํานักทดสอบฯ ได้ให้ความรู้ด้านการวัดและประเมินการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ    
การวิเคราะห์และหาคุณภาพของข้อสอบ ในรูปแบบการเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
หน่วยงานที่เสนอทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก (eptb 3.1_13) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 3.1_1 แผนบริการวิชาการ 
eptb 3.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครัง้ที่ 7/2558 วันที่ 13 ตุลาคม 2558
eptb 3.1_3 เอกสารขั้นตอนการให้บริการการสอบ
eptb 3.1_4 เอกสารการขอใช้บริการการสอบ
eptb 3.1_5 เอกสารรายงานการบริการการสอบของโครงการบริการการสอบ 
eptb 3.1_6 คู่มือการจัดสอบ 
eptb 3.1_7 เอกสารการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
eptb 3.1_8 เอกสารการสรปุผลการให้บรกิารการสอบของวิทยากร
eptb 3.1_9 เอกสารการขอใช้บริการการสอบหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
eptb 3.1_10 โครงการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผล
eptb 3.1_11 ใบเซ็นช่ือผู้เข้ารับการอบรม
eptb 3.1_12 รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
eptb 3.1_13 เอกสารหนังสือเชิญวิทยากร

 
 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม  

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ ได้จัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาสังคม 
โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม แล้วนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 (eptb 3.1_14 และ eptb 3.1_15) เช่น โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ
การพัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผล โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามความต้องการของ
หน่วยงาน โครงการบริการการสอบ เป็นต้น 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 24 ธันวาคม 

2558 วาระที่ 4.2.2 เรื่องพิจารณาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
eptb 3.1_15 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
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3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปลา่ 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ดังน้ี โครงการการพัฒนาความสามารถครูด้านการ
วัดและประเมินผล ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นจํานวนเงิน 
1,400,000 บาท (eptb 3.1_1 และ eptb 3.1_10) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูที่สอนในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว ด้วยสํานักทดสอบฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี  
พันธกิจหลักในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดที่เป็นมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินที่มี
ศักยภาพ ดังน้ันจึงต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมิน 
สามารถนําไปใช้และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้สะท้อนถึงผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและ
คุณภาพของผู้เรียน ทั้งน้ีผลจากการดําเนินโครงการดังกล่าว ได้ช่วยพัฒนาครูให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการ
วัดผลและประเมินผลดีขึ้น โดยได้ดําเนินการในเขตจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นไปตามผลสํารวจความต้องการเพ่ือการ
พัฒนาครูทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผลจากโครงการนี้ทําให้ครูอาจารย์ได้รับ
การพัฒนาความสามารถด้านการวัดและประเมินตามบริบทของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
ครูผู้สอนอย่างแท้จริง (eptb 3.1_11) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_1 แผนบริการวิชาการแก่สังคม
eptb 3.1_10 โครงการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผล
eptb 3.1_11 ใบเซ็นช่ือผู้เข้ารับการอบรม

 
 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ ได้ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโดย
ประกอบไปด้วย 5 โครงการ 8 ตัวช้ีวัด ทั้งน้ี การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ 7 ตัวช้ีวัด (eptb 3.1_16) โดยผลการ
ประเมินทั้ง 5 โครงการ มีดังน้ี  

1) โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมิน มีตัวช้ีวัดคือ จํานวนครั้งที่สํานักทดสอบฯจัด
อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล โดยเป้าหมายคือ จํานวน 2 ครั้ง โครงการนี้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้  
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2) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามความต้องการของหน่วยงาน มีตัวช้ีวัดคือ จํานวนคร้ังของการให้ 
การอบรมตามที่หน่วยงานต้องการ โดยเป้าหมายคือ จํานวน 10 ครั้ง โครงการน้ีบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้  

3) โครงการบริการการสอบ มีตัวชี้วัดความสําเร็จ 4 ข้อ คือ 1. จํานวนครั้งของการให้บริการการสอบ  
โดยเป้าหมายคือ จํานวน 90 ครั้ง 2. แนวปฏิบัติการดําเนินการสอบ เป้าหมายคือได้แนวปฏิบัติการดําเนินการสอบ     
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ เป้าหมายคือ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการมีค่า
ต้ังแต่ 4.00 ขึ้นไป และ 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป้าหมายคือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใช้บริการมี
ค่าตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป โครงการนี้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยภายหลังการเสร็จสิ้นช่วง
ระยะเวลาการดําเนินงานฝ่ายบริการได้มีการสรุปข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสอบ (eptb 
3.1_7) และนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ  
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และวางแผนงานต่อไป (eptb 3.1_17) 

4) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2559 โครงการการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัด
และประเมินผล ตัวช้ีวัดคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ โดยเป้าหมายคือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการมีค่าต้ังแต่ 4.00 ขึ้นไป โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ โดยโครงการที่จัด
ขึ้นจากความต้องการของครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยเป็นผลท่ีได้มาจากการสํารวจความต้องการ
การรับบริการแก่ชุมชน ของศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม
เห็นว่าการโครงการท่ีจัดขึ้นได้ประโยชน์สําหรับการทํางานอย่างแท้จริง ช่วยพัฒนางานทางด้านการวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดี ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีและข้อเสนอแนะที่ครู
อยากให้ดําเนินการเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง น่ันคือการกํากับติดตาม และดูแลช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาหลังจาก
ที่ได้มีการอบรมไปแล้ว ซึ่งทางคณะทํางานจึงได้ให้ช่องทางในการติดต่อในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการคําปรึกษาคือ
ช่องทาง Facebook และเบอร์โทรศัพท์ของสํานักทดสอบฯ ดังน้ัน ภายหลังจากการดําเนินโครงการจึงได้สรุปผล 
และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และวางแผนงาน
ต่อไป (eptb 3.1_17) 

5) โครงการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพซึ่งโครงการน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการออกวารสาร จึงยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ (eptb 3.1_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_1 แผนบริการวิชาการแก่สังคม
eptb 3.1_7 เอกสารการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
eptb 3.1_16 สรุปการประเมินความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ
eptb 3.1_17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2559 
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5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ ได้ประเมินตามตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแผน หลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรมในแต่ละ
ระยะ เพ่ือวางแผนในการดําเนินการในครั้งต่อ ๆ อาทิเช่น โครงการบริการการสอบ มีการนําผลการดําเนิน
โครงการในช่วงเวลาตลอดปีงบประมาณมาสรุป เพ่ือให้ได้สารสนเทศในมิติต่าง ๆ โดยข้อมูลผลการประเมินได้มา
จากทั้งบุคลากรภายใน และผู้มาขอรับบริการจากภายนอก จากน้ันจึงเสนอต่อที่ประชุมสํานักทดสอบฯ เพ่ือให้การ
ดําเนินโครงการในปีต่อไปมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และยังนําข้อมูลจากการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคมต่อไป (eptb 3.1_7 และ eptb 3.1_8) 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผล ในช่วง
ของการดําเนินโครงการน้ัน เน่ืองจากโครงการมีกิจกรรมมากถึง 7 กิจกรรม ดังน้ันทางกรรมการดําเนินโครงการจึง
ได้มีการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นอยู่ตลอด มีการประชุมทั้งก่อนเริ่มกิจกรรม และหลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรมแล้วในทุก ๆ กิจกรรมเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ังให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เข้ามารับบริการมากที่สุด หลังเสร็จสิ้นโครงการได้นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป (eptb 3.1_17) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_7 เอกสารการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
eptb 3.1_8 เอกสารการสรปุผลการให้บรกิารการสอบของวิทยากร
eptb 3.1_17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2559 
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6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจําในคณะ 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้จัดโครงการการ
พัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผล ประจําปีงบประมาณ 2559 (eptb3.1_10) โครงการน้ีมีอาจารย์
ในสํานักทดสอบฯ เข้าร่วมจํานวน 9 คน จากจํานวนอาจารย์ในสํานักทดสอบฯ ทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.82 (eptb3.1_18) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_ 10 โครงการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผล
eptb 3.1_ 18 เอกสารหนังสืออนุมัติบุคลากรไปราชการ

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6 ข้อ    6 ข้อ    5  
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสํานักทดสอบฯ ดังน้ันจึงต้องมี

ระบบและกลไกการดําเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้จํานวนตัวบ่งชี ้1 ตัวบ่งชี้คือ 
ตัวบ่งช้ีสกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :   อาจารย์ปานวาสน์  มหาลวเลิศ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 309 

อาจารย์เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 307   
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายไพฑูรย์  พูลสุข  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 301 
   นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง  เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
   ว่าที่ร.ต.วิวัตน์  พรหมสวรรค ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1371 
   นางสาวเพ็ญแข  วินิจวงษ์  เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 
   นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1    ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
    
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 - 7 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. กําหนดผู้รับผดิชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ผลดําเนินการ 

คณะกรรมการบริหารสํานักทดสอบฯ มีการดําเนินงานตามนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553 (eptb 4.1_1) โดยการกําหนดผู้รับผิดชอบต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 คือ อาจารย์สมกิจ กิจพูนวงศ์ 
อดีตรองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กิจกรรมที่ดําเนินการทุกปี คือ โครงการวันสถาปนาสํานัก
ทดสอบฯ มีการนิมนต์พระทําบุญให้ผู้ก่อต้ังสํานักทดสอบฯ และคณาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว เทศน์ให้พรในปี
การศึกษา 2558 มีการประชุมเพ่ือเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมประจําสํานักทดสอบฯ ชุดใหม่ โดยมี 
อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ เป็นประธานกรรมการ (eptb 4.1_2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_1  นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2553
eptb 4.1_2  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2559 
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2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

 
ผลดําเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2558 สํานักทดสอบฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรม/โครงการได้แก่ โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ (eptb 
4.1_3) ได้รับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 100,000 บาท (eptb 4.1_4) โดยใช้ตัว
บ่งช้ีวัดความสําเร็จ ได้แก่ ร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นตัวบ่งช้ี
วัดความสําเร็จในการดําเนินงานนอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่สํานักทดสอบเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย มีตัวช้ีวัดร้อยละ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (eptb 4.1_5) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_3 โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ
eptb 4.1_4 แบบสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559
eptb 4.1_5 แผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559 

 
 

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ผลดําเนินการ 
 ก่อนดําเนินโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ทุกปี ผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ จะจัดต้ังกรรมการการ
ดําเนินงานกิจกรรมดังกล่าว โดยมีคําสั่งแต่งต้ังของสํานักทดสอบฯ เพ่ือกระจายอํานาจหน้าที่ในแต่ละฝ่ายงาน 
(eptb 4.1_6) มีการติดตามงานแบบไม่เป็นทางการโดยเรียกประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละฝ่ายงาน และติดตามความ
คืบหน้าก่อนการจัดในการประชุมสํานักทดสอบฯ จนถึงวันดําเนินงาน (eptb 4.1_7) ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนิน
กิจกรรม ฝ่ายประเมินผลเก็บข้อมูลความพึงพอใจในส่วนกิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้ใน
เว็บไซต์ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ หัวข้อการประกันคุณภาพ รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
Eptb 4.1_6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมในวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ 
Eptb 4.1_7 รายงานการประชุมสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 2 - 3 /2559
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4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
ผลดําเนินการ 

เน่ืองจากปี 2559 มีโครงการที่ได้รับงบประมาณและอยู่ในแผนการทํางานเพียงโครงการเดียว คือ สํานัก
ทดสอบฯ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดพบว่า บุคลากรสํานักทดสอบฯ เข้าร่วมโครงการร้อยละ 87.89 (eptb 4.1_8) 
ถือว่าประสบความสําเร็จสําหรับกิจกรรมที่สํานักทดสอบฯ เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย มีตัวช้ีวัดร้อยละการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากตัวอย่างกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล พบว่า บุคลากรสํานักทดสอบฯ เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 27.27 (eptb 4.1_9) กิจกรรมวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
32.35 (eptb 4.1_10) ถือว่าประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ตัวชี้วัดจํานวนโครงการที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อย 3 ครั้ง พบว่า กิจกรรมที่มีการบันทึก ได้แก่ วันเด็ก วันมาฆบูชาวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันลอยกระทง 
วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ มีกิจกรรมที่สํานักทดสอบฯ เข้าร่วมมากกว่า 3 ครั้ง ถือว่าประสบความสําเร็จ 

สรุปตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวบ่งช้ีผ่านทั้ง 3 ตัวช้ีวัด ถือว่าประสบความสําเร็จ
ตามแผนที่วางไว้ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_8 รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ
eptb 4.1_9 ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล
eptb 4.1_10 ภาพกิจกรรมจากเว็บไซต์สํานักทดสอบฯ 

และรายช่ือผู้เข้าร่วมวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 
 
 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ผลดําเนินการ 
 ในการประชุมฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ปี 2559 ได้นํา 
ผลการประเมินความพึงพอใจงานวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ในปี 2558 มาพิจารณา มีข้อเสนอแนะให้แต่งกาย
ด้วยผ้าไทยต่อไปในการจัดงานวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ (eptb 4.1_11) ดังนั้นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการจึง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงานแต่งกายในรูปแบบ “ผ้าไทยร่วมสมัย” สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจงานวัน
สถาปนาสํานักทดสอบฯ ในปี 2559 ค่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 จาก 5 ระดับถือว่าผ่านเกณฑ์โครงการ
ที่ต้ังไว้ (eptb 4.1_12) 
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 นอกจากน้ี ผลการประเมินความพึงพอใจงานวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ในปี 2558 มีข้อเสนอแนะ ให้
รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นกิจวัตร โดยคณะกรรมการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยได้บันทึก
จํานวนผู้สวมใส่ผ้าไทยเป็นประจําในวันศุกร์อย่างต่อเน่ือง และมีการนับความถี่ทุกวันศุกร์ต้ังแต่ ก.ค. 2558 - ธ.ค. 
2558 (eptb 4.1_13) โดยได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่สวมใส่ผ้าไทยมากที่สุด จํานวน 3 รางวัล ในงานเลี้ยงประจําปี
ของสํานักทดสอบฯ  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_11 สรุปความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ครบรอบ 54 ปี
eptb 4.1_12 สรุปความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ครบรอบ 55 ปี
eptb 4.1_13 รายช่ือผู้สวมใส่ชุดผ้าไทยในวันศุกร์มากที่สุด ต้ังแต่เดือน ก.ค. - ธ.ค. 2558 

 
 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ และการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกปีผ่านเว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ ที่ http://eptb.swu.ac.th/ และอีกช่องทางใน 
facebook : สํานักทดสอบฯ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (eptb 4.1_14) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_14 ภาพกิจกรรมโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ และวันมหาวิทยาลัยฯ ปี 2559
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7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯดําเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะประจําปีงบประมาณ 
2559 - 2562 ส่วนหน่ึงของแผนมุ่งศูนย์กลางในการบริการวิชาการและเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะที่ได้รับการ
ยอมรับ (eptb 4.1_15) กิจกรรมหลักของยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่สํานักทดสอบฯ เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง คือ 
โครงการวันเด็กประจําปี 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_15 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ ประจําปีงบประมาณ 2559 - 2562

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6 ข้อ    7 ข้อ 5  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
 สํานักทดสอบฯ ต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ทํา
หน้าที่ในการกํากับ ดูแลการทํางานของสํานักทดสอบฯ ให้มีประสิทธิภาพ สํานักทดสอบฯจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance)  

 

ตัวบ่งชี้  จํานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้คอื 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1      การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม 
    พันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.2       ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ตัวบ่งช้ี SWU-ACQA  5.1   การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 
 ตัวบ่งช้ี SWU-ACQA  5.2   การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
 

หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์อมรา วิสูตรานุกูล  เบอร์โทรศัพท์ 1-5036 (สกอ.5.1, มศว 5.1 และ มศว.5.2) 
  อาจารย์ปิยพงษ์  คล้ายคลึง เบอร์โทรศัพท์ 1-1376 (สกอ.5.1 และ สกอ.5.2) 

อาจารย์มานิดา  ชอบธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 304 (สกอ.5.2) 
 อาจารย์อุไร  จักษ์ตรีมงคล เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 404 (สกอ.5.2, มศว 5.1 และ มศว.5.2) 

อาจารย์เรืองเดช  ศิริกิจ  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 (สกอ.5.2) 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล : นางสาวสุภะ  อภิญญาภิบาล   เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 1 
นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-5035 (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 1, 4 และ (มศว.5.1) 
นายทรงเกียรติ  เถนว้อง  เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 2 และ (สกอ.5.2) 
นางสาวนัยนา เก่ากลางดอน เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 3 
นางสาวสุภาพร  โภคาพานิชย์ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 5,7 
นางสุนันทา  สมใจ  เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 6 
นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์   เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 (สกอ.5.2) 
นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรญู   เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 (สกอ.5.2) 
นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง   เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 (มศว.5.1) 
นายเอกราช  นาแหยม  เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 (มศว.5.1 ) และ (มศว.5.2) 
นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 (มศว.5.1) และ (มศว.5.2) 
ว่าที่ ร.ต.วิวัตน์  พรหมสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1371 (มศว.5.2) 
นายสุพิเชษฐ์  ตองอ่อน  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 204 (มศว.5.2)  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน 
 และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป ี ปีงบประมาณ (เกณฑ์ข้อที่ 1 - 3 และ 6) 
 ปีการศึกษา (เกณฑ์ข้อที่ 4 - 5 และ 7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

 7 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน  
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและ
พัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ผลดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2558 สํานักทดสอบฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ของสํานักทดสอบฯมีการดําเนินงาน ดังน้ี 
          1. หลังจากที่สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับใหม่) โดยการนําผลวิเคราะห์ 
SWOT สํานักทดสอบฯ เดิมมาพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบาย วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 กําหนดตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะของกรรมการ
ประจําสํานักทดสอบฯเมื่อการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 13 ตุลาคม 2558 
วาระพิจารณา 4.1 (eptb 5.1_1) และถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบในการประชุมสํานักทดสอบฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2558 (eptb 5.1_2) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 1.1) 
 2. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2558 - 2561 (eptb 5.1_3 ) เพ่ือใช้ในการดําเนินงานเก่ียวกับ
การเงินและงบประมาณของหน่วยงาน โดยวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของสํานักทดสอบฯและมหาวิทยาลัย การจัดการหารายได้ การบริหารการใช้จ่ายและวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงิน มีการติดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เพ่ือประเมินค่าเป้าหมายความสําเร็จทางการเงินในการสัมมนาการติดตามและพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสํานัก
ทดสอบฯ (eptb 5.1_4) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 1.2) 
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 3. มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของสํานักทดสอบฯ โดยกําหนด 
ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักทดสอบฯ ทั้งน้ีเมื่อ
นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักทดสอบฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ได้พิจารณา
เสนอแนะให้ปรับค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ และในการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยให้ปรับตัวช้ีวัดเป็น
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง และปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 10 (eptb 5.1_1) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2559 สู่การปฏิบัติของบุคลากรในการประชุมสํานักทดสอบฯ (eptb 5.1_2) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 1.3) 
 4. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2559 และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 วาระ 4.2 การติดตาม
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในรอบ 6 เดือน (eptb 5.1_5) มติที่ประชุม
พิจารณามีมติให้ปรับเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ และสรุปผลการติดตามเป็น
จํานวน KPI ทั้งน้ี ได้ติดตามผลการดําเนินงานคร้ังที่ 2 ในการสัมมนาปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสํานัก
ทดสอบฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 (eptb 5.1_6) และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
(การดําเนินงานตามเกณฑ์ 1.4) 
 5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักทดสอบฯ เพ่ือพิจารณา สํานักทดสอบได้ทําการประเมินผลการดําเนินงานในการสัมมนาการติดตามและ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 และนําเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักทดสอบฯ (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 1.5 ) (eptb 5.1_7) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 7/2558 
eptb 5.1_2 รายงานการประชุมสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 5/2558
eptb 5.1_3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักทดสอบฯ ปี 2558 - 2561
eptb 5.1_4 รายงานการติดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 3/2559 
eptb 5.1_6 รายงานการสัมมนาปรับแผนยุทธศาสตร์ปี 2560 - 2563
eptb 5.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2559 
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2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานิสิตอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

 
ผลดําเนินการ 
 ปีการศึกษา 2558 สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน เปิดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2558 มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร พบว่า สัดส่วนของค่าธรรมเนียม
การศึกษามีค่าเท่ากับ 3.84 และผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษามีค่าเท่ากับ 73,944 สําหรับการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการผลิต พบว่า ตํ่ากว่าคู่เทียบ (ดังเอกสารประกอบ) ทั้งน้ียังไม่มีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 
เน่ืองจากนิสิตเพ่ิงเริ่มเปิดการศึกษาได้ 1 ภาคเรียน จึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ทั้งน้ี
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต ได้นําเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ (eptb 5.1_7) เพ่ือนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2559 

 
 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 
ผลดําเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2558 สํานักทดสอบฯดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงดังน้ี 

1. มีการแต่งต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ เป็นประธานกรรมการ และ
มีรองผู้ อํานวยการ เป็นรองประธานกรรมการ ร่วมด้วย คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมเป็น
คณะกรรมการ ตามคําสั่งสํานักทดสอบฯที่ 57/2558 (eptb 5.1_8) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.1) 

2. คณะกรรมการควบคุมภายในฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตามบริบทของสํานักทดสอบฯ 
ได้แก่ ด้านการดําเนินงาน ด้านบริหารยุทธศาสตร์ (eptb 5.1_9) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.2) 
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3. คณะกรรมการควบคุมภายในฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับของ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ (eptb 5.1_9) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.3) 

4. คณะกรรมการควบคุมภายในฯมีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่
เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ 
(eptb 5.1_10) - Rm-1 (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.4) 

5. คณะกรรมการควบคุมภายในฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน โดยคณะกรรมการฯได้พิจารณาและมีมติจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติใน
การดําเนิน การสอบของบุคลากรภายนอกและบุคลากรภายในที่เป็นบุคลากรใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวปฏิบัติในการดําเนินการสอบ (eptb 5.1_11) - Rm-2 (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.5) 

6. คณะกรรมการควบคุมภายในฯมีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่สําคัญ โดยมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม ทั้งน้ีกิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงด้านการให้
ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการให้บริการการสอบ ดําเนินการเรียบร้อยแล้วโดยจัดอบรมในวันทื่ 23 มีนาคม 
2559 ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระหว่างดําเนินการ ปย.2 (eptb 5.1_12) Rm-3 (eptb 5.1_13) และรายงานผลการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง (eptb 5.1_14) ส่วนการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
เน่ืองจากรอบเวลาในการรายงานไม่มีวาระอ่ืนที่เร่งด่วน จึงได้นําเสนอโดยการแจ้งเวียนและตอบมติจาก
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.6) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_8 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสง่เสริมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
eptb 5.1_10 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง Rm-1
eptb 5.1_11 แผนการจัดการความเสี่ยง Rm-2
eptb 5.1_12 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.2 
eptb 5.1_13 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง Rm-3 
eptb 5.1_14 รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
 
ผลดําเนินการ 
 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงผลประโยชน์ของสํานักทดสอบฯและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ดังน้ี  

1. หลักประสิทธิผล สํานักทดสอบฯ มีการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติ
การท่ีครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงาน โดยระบุเป้าหมาย ตัวบ่งช้ี ความสําเร็จของแผน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ไว้อย่างชัดเจน (eptb 5.1_15) มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โดยเฉพาะงานบริการการสอบ 
(eptb 5.1_16) ตลอดจนมีการติดตามการดําเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างต่อเน่ือง (eptb 5.1_2) 
 2. หลักประสิทธิภาพ สํานักทดสอบฯ มีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี มีโครงสร้าง
การบริหารงานที่ชัดเจน มีกลไกการบริหารจัดการภายในสํานักทดสอบฯ โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
เช่น คณะกรรมการฝ่ายสร้างและพัฒนา คณะกรรมการประกันคุณภาพ (eptb 5.1_17) โดยคณะกรรมการแต่ละ
ฝ่ายได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และภายในระยะเวลา  
และมีการรายงานผลการดําเนินงานทั้งที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ และที่ประชุมบุคลากรของ
สํานักทดสอบฯ ในการดําเนินการของแต่ละฝ่าย มีการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรร่วมกัน และดําเนินการอย่าง
ประหยัดแต่ยังคงเรื่องของประสิทธิภาพ 
 3. หลักการตอบสนอง สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจหลักที่เน้นเรื่องของการบริการวิชาการ 
โดยเฉพาะการบริการการสอบ เป็นการบริการที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่ขอรับบริการทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก (eptb 5.1_18) นอกจากน้ี ในการดําเนินงานออกภาคสนามเพ่ือทดลองเคร่ืองมือ 
เปิดโอกาสให้แต่ละท่านเลือกสายการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะไม่กระทบกับภารกิจงาน
ประจําของตนเอง (eptb 5.1_19)  
 4. หลักภาระความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงานที่เน้นการ
ให้บริการแก่หน่วยงานท้ังภายในซึ่งเป็นการให้บริการจัดสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
การดําเนินการสอบคัดเลือกนิสิตให้แก่บางคณะที่ยังมีความจําเป็นต้องใช้แบบทดสอบวัดความถนัดในการสอบ
คัดเลือกระบบตรง (eptb 5.1_20) และการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกท่ีบางหน่วยงานมีความจําเป็นเร่งด่วน 
แม้จะกระทบต่องานประจําของสํานักทดสอบฯ (eptb 5.1_21) 
 5. หลักความโปร่งใส มีการรายงานงบประมาณการใช้จ่าย ติดตามและประเมินการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ เงินแผ่นดิน ต่อที่ประชุมสํานักทดสอบฯ (eptb 5.1_22) นอกจากน้ีมีการรายงานการเงินของโครงการบริการ
ทางวิชาการ (eptb 5.1_23)  

6. หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เสนอความคิดเห็นร่วมกัน
ในการดําเนินงาน เช่น การประชุมบุคลากร หรือการประชุมที่มีวาระเฉพาะกิจ เช่น การปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางานการปรับโครงสร้างของสํานัก
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ทดสอบฯ และเชิญคณะทํางานและบุคลากรของสํานักทดสอบฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาการปรับโครงสร้างสํานัก
ทดสอบฯ (eptb 5.1_24)  
 7. หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบหมายงานและแบ่งภาระรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานัก
ทดสอบฯ ต้ังแต่รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เลขานุการสํานักทดสอบฯ ให้แต่ละฝ่ายดําเนินการและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (eptb 5.1_25) 
 8. หลักนิติธรรม ในการดําเนินการโดยเฉพาะการบริการวิชาการ ได้มีการวางระเบียบการให้บริการและ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอัตราการเรียกเก็บไว้อย่างเหมาะสม (eptb 5.1_26)  
 9. หลักเสมอภาค บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความเสมอภาคกันในการแสดงความ
คิดเห็น และการพัฒนาตนเองตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน (eptb 5.1_27)  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  ในการทํางานพยายามให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุด และลดอคติ
ที่จะเกิดขึ้น เช่น การจัดบุคคลทํางานในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามความสมัครใจโดยไม่ให้กระทบต่อส่วนรวม 
หรือการจัดบุคลากรเพ่ือไปเก็บรวบรวมข้อมูล บางคร้ังบางคนอาจมีภารกิจที่ไม่สะดวกก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยน
กัน โดยไม่ให้กระทบต่องาน 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_2 รายงานการประชุมสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 5/2558
eptb 5.1_15 แผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_16 แนวปฏิบัติการดําเนินการสอบ
eptb 5.1_17 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายสร้างและพัฒนา  คณะกรรมการประกันคุณภาพ  
eptb 5.1_18 เอกสารสรุปผลการให้บริการการสอบที่นําเสนอในที่ประชุมสํานักทดสอบฯ 
eptb 5.1_19 เอกสารการจัดสายการปฏิบัติงานภาคสนาม
eptb 5.1_20 เอกสารการขอความร่วมมือในการจัดสอบ
eptb 5.1_21 หน่วยงานภายนอกที่บางหน่วยงานมีความจําเป็นเร่งด่วน
eptb 5.1_22 เอกสารการประชุมการรายงานการเงิน
eptb 5.1_23   รายงานการจ่ายเงินโครงการบริการทางวิชาการ
eptb 5.1_24 คณะทํางานการปรับโครงสร้างของสํานักทดสอบฯ  และการเข้าร่วมประชุม 
eptb 5.1_25 เอกสารการแต่งต้ังรองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย และเลขานุการสํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_26 เอกสารการเรียกเก็บ
eptb 5.1_27 เอกสารที่เป็นการขออนุญาตไปอบรม 
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5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ ดังน้ี 
1. ได้กําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้

(eptb 5.1_28) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 5.1)  
2. มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (eptb 5.1_15) โดยการจัดการประชุมเพื่อกําหนดประเด็นในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกําหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ ที่ครอบคลุมกับภารกิจหลัก
ด้านการบริการการสอบ การผลิตบัณฑิต ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการสอบ แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ และแนวทางการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการการประเมิน ทั้งน้ีการจัดทําแผนได้
พิจารณาจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในปีการศึกษา 2558 ทางหน่วยงานมีนิสิตใหม่เข้า
ศึกษาจึงควรดําเนินการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนานิสิต (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 5.2)  

3. มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ทั้งน้ีคณะกรรมการ
จัดการความรู้สํานักทดสอบฯ ได้ร่วมกันพิจารณากําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงและเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนใน
ระดับอุดมศึกษา กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมดังน้ี  

กิจกรรมที่ 1 คือ แนวปฏิบัติการดําเนินการสอบ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 โดยได้รับการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการบริการการสอบจากวิทยากรที่เป็นอาจารย์อาวุโส (วิทยากร อาจารย์
อรุณศรี กุมุท) ของสํานักทดสอบฯ ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการสอบ นํามาปรับใช้ในการให้บริการการสอบที่
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ หลังการแลกเปลี่ยนคณะกรรมการได้จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการบริการการสอบ 
ประกาศใช้และเผยแพร่แก่บุคลากรในสํานักทดสอบผ่านที่ประชุมสํานักทดสอบฯ (eptb 5.1_16) 

กิจกรรมที่ 2 คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการและคณาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์การสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินง่ี) (eptb 5.1_29) 
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กิจกรรมท่ี 3 คือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีสํานักทดสอบฯ ได้มีการเรียน
การสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาการการประเมิน และได้เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 โดยเรียนเชิญ
วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนและทําวิจัยด้านการวัดและประเมินผล (รองศาสตราจารย์ 
ดร.องอาจ นัยพัฒน์) (eptb 5.1_30) เพ่ือนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับภารกิจหลักของอาจารย์ 

4. ในกิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการการจัดการความรู้สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติการ
ดําเนินการสอบเพ่ือใช้สําหรับบุคลากรภายในสํานักทดสอบฯ ส่วนกิจกรรมท่ี 2 และ 3 คณะกรรมการจัดการ
ความรู้สํานักทดสอบฯ ได้จัดทําสรุปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตร
วิทยาการการประเมิน ในปีการศึกษา 2559 และให้อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาการการประเมิน นําไปใช้จัดทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และที่ประชุม
ได้นําความรู้จากกิจกรรมที่ 3 มาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ปรับเน้ือหาวิชา วม522 ระเบียบวิธีการ
ประเมิน ไม่ให้ซ้ําซ้อนกับวิชา วม511 กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ บูรณาการงานของ
นิสิตในรายวิชา วม512 การสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพกับรายวิชา วม511 กระบวนทัศน์การ
แสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ เป็นต้น (eptb 5.1_31) 

5. กิจกรรมที่ 1 ได้แนวปฏิบัติการดําเนินการสอบและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแจกจ่ายให้กับ
บุคลากรทุกคนโดยได้นําบริการการสอบให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น การประชุมช้ีแจงขั้นตอนการบริการการ
สอบให้กับบุคคลากรของสํานักทดสอบฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เชิญมาเป็นวิทยากรบริการการสอบ ส่วน
กิจกรรมที่ 2 และ 3 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 4.1 การ
พิจารณารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีมติให้ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาให้
บูรณาการงานของนิสิตและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนได้ เป็นต้น (eptb 
5.1_31) 

6. สํานักทดสอบฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานในการประชุมสัมมนาปรับแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก
ทดสอบฯในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 (eptb 5.1_6) และประเมินความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งช้ี 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯเพ่ือพิจารณาผลประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป (eptb 5.1_7) 

7. คณะกรรมการจัดการความรู้ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ทดสอบฯ (eptb 5.1_7) เพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปีในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์
ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นที่เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 5.1_6 รายงานการสัมมนาปรับแผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2563
eptb 5.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่4/2559 
eptb 5.1_15 แผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_16 แนวปฏิบัติการดําเนินการสอบ
eptb 5.1_28 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้
eptb 5.1_29 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ ครั้งที่ 2
eptb 5.1_30 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ ครั้งที่ 3
eptb 5.1_31 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ 4/2559

 
 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 
ผลดําเนินการ 

1. สํานักทดสอบฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (eptb 5.1_32)  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสํานักทดสอบฯ ทั้งน้ีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีพัฒนาขึ้นมาได้มาจากข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2557 และมาจากผลการสํารวจความต้องการ
พัฒนาบุคลากรของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พบว่า สายวิชาการส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเอง
เพ่ือการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และสายสนับสนุนต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือ
ความก้าวหน้าตามสายงาน (eptb 5.1_33) 

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยสายวิชาการได้จัดกําหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งน้ีผลการประเมินความสําเร็จของแผนฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักทดสอบฯ พบว่า มีอาจารย์ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน ได้แก่ อาจารย์อุไร จักษ์ตรีมงคล  
อาจารย์เรืองเดช ศิริกิจ และอาจารย์อัจศรา ประเสริฐสิน (eptb 5.1_34) บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ส่วนอาจารย์ที่ยังไม่ย่ืนขอตําแหน่งได้เตรียมการ โดยเข้ารับฟังหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ ที่จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และร่วมฟังบรรยาย เรื่องการ
เขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน จัดโดยสํานักหอสมุดกลาง   
ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน ได้สนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามความก้าวหน้าตามสายงาน และโดยเฉพาะการพัฒนา
ตนเองด้านภาษาอังกฤษ มีบุคลากรขออนุมัติเข้าอบรมภาษาอังกฤษที่จัดโดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
(eptb 5.1_35) 
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3. สํานักทดสอบฯ ได้ติดตามความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรในการประชุมสัมมนาการพัฒนาและ
ปรับแผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 และประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ
เพ่ือนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแผนยุทธศาสตร์ปีการศึกษาต่อไป (eptb 5.1_7) 

4. สํานักทดสอบฯ ได้นําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักทดสอบฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร ทั้งน้ี ทางสํานักทดสอบฯ
ได้พิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 เรื่อง 
คุณวุฒิทางวิชาการท่ีต้องได้รับการสนับสนุนให้ย่ืนของตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น และในวันที่ 10 สิงหาคม 
2559 สํานักทดสอบฯ ได้ปรับแผนยุทธศาสตรที่ 5 คือ พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรให้ความก้าวหน้าพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น ปรับ
กิจกรรมจากเดิมเป็นโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นเป็นโครงการการจัดการความรู้ ปรับ
ค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายจากเดิมเป็นร้อยละ 10 เป็นจํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติสามารถย่ืนขอตําแหน่งทาง
วิชาการได้ อย่างน้อย 1 คน/ปี เป็นต้น (eptb 5.1_6) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_6 รายงานการสัมมนาปรับแผนยุทธศาสตร์ปี 2560 - 2563
eptb 5.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2559 
eptb 5.1_32 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
eptb 5.1_33 ผลสํารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง
eptb 5.1_34 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 5/2558 
eptb 5.1_35 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
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7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 

 
ผลดําเนินการ 
 1. ปีการศึกษา 2558 สํานักทดสอบฯ มีคณะทํางานประกันคุณภาพ ตามคําสั่งสํานักทดสอบฯ ที่ 
32/2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และต่อมาได้มีการปรับปรุงคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพ ที่ 
16/2559 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 (eptb 5.1_36) โดยประกอบด้วยกรรมการ 2 ส่วน ได้แก่ (1) คณะกรรมการ
อํานวยการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ใน
การดําเนินงานของสํานักทดสอบฯให้สนองต่อการดําเนินการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) 
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ติดตามผลการดําเนินงาน จัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพ และรายงานการประกันคุณภาพกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการทั้ง 2 
ส่วน เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของสํานักทดสอบฯ ทุกคน รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดให้
ความสําคัญกับคณะกรรมการชุดน้ีด้วย นอกจากน้ีผู้บริหารสูงสุดได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพและ
ประกาศนโยบายทางเว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ (eptb 5.1_37) จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ (1) จัดให้มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย แนวทางและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
(2) มีระบบการตรวจติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษา และนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (3) สนับสนุนการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีแบบอิเล็กทรอนิกส์โดย
ใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (4) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ (5) ส่งเสริมและร่วมมือในการจัดกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 7.1) 
 2. สํานักทดสอบฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ืองและครบถ้วน
ในทุกกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี 
  2.1 การควบคุมคุณภาพ มีการดําเนินงาน ดังน้ี (1) สํานักทดสอบฯ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์
สํานักทดสอบฯ ระหว่างปี 2559 - 2563 และแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (eptb 5.1_38) สําหรับใช้
เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของสํานักทดสอบฯ (2) การ
กําหนดให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น คําสั่งแต่งต้ัง
คณะทํางานประกันคุณภาพสํานักทดสอบฯ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน โดยกําหนดผู้รับผิดชอบและผู้
รวบรวมข้อมูล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้น (3) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากลสู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA และ EdPEx ในวันที่ 3 พฤษภาคม 
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2559 มีบุคลากรของสํานักทดสอบฯ เข้าร่วม 12 คน (eptb 5.1_39) การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ ในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2559 มีบุคลากรของสํานักทดสอบฯ เข้าร่วม 2 คน (eptb 5.1_40) กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับบุคลากรโดยสํานักทดสอบฯ เป็นผู้จัดโครงการนี้ให้กับบุคลากร    
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้น (eptb 5.1_41) และ (4) การวางแผนการดําเนินงานของคณะทํางานด้าน 
การประกันคุณภาพ โดยกําหนดให้มีการดําเนินงานควบคุมคุณภาพอย่างต่อเน่ืองด้วยการประชุมของคณะทํางาน
ประกันคุณภาพในทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (การดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 7.2) 
  2.2 การตรวจสอบคุณภาพ คณะทํางานประกันคุณภาพภายในดําเนินการเก็บรวบรวบรวมข้อมูล
ตามตัวบ่งช้ี และประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนดในการประชุมคร้ังที่ 3/2559 วันที่ 27 มิถุนายน 
2559 โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบส่งรายงานการประเมินตนเองในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 (eptb 5.1_42)  
จากนั้น มีการประชาพิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการดําเนินงานสําหรับประเมินตนเองใน
การประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 (eptb 5.1_43) ทั้งนี้ข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์ได้
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการแก้ไข เช่น แก้ไขการเขียนรายงานผลการดําเนินงานของแผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ิมผลงานวิชาการท่ีเป็นการนําเสนอผลงานวิจัยที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติของอาจารย์
เรืองเดช ศิริกิจ และอาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ เป็นต้น (การดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 7.2) 
  2.3 การประเมินคุณภาพ สํานักทดสอบฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2557 เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 โดยมี
ข้อเสนอแนะ 4 ประการ ได้แก่ (1) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการแบบเชิงรุก เช่น จัดสรร
เวลาให้คณาจารย์ที่มีผลงานพร้อมย่ืนขอตําแหน่งไปดําเนินการย่ืนขอตําแหน่งตามกระบวนการ (2) จัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม สอดคล้องกับความต้องการและให้มีการกําหนดตัวบ่งช้ีในแผนพัฒนาบุคลากรให้
ชัดเจน เพ่ือการติดตามผลการดําเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ (3) ในปีการศึกษา 2558 ทางหน่วยงาน
มีนิสิตใหม่เข้าศึกษา จึงควรดําเนินการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม และ (4) สํานักทดสอบ
ฯ ควรเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพหลักสูตร โดยให้ความรู้กับบุคลากรของสํานักทดสอบฯ ในทุกระดับ
(การดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 7.2) 
  2.4 สํานักทดสอบฯ มีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ (eptb 5.1_7) นอกจากน้ีสํานักทดสอบฯได้รายงานข้อมูลประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2557 ครบถ้วนตามท่ีกําหนดในระบบ CHE QA online (การดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 7.2) 
 3.สํานักทดสอบฯ ได้นําข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสํานักทดสอบฯ ปีการศึกษา 2558 โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล และเบอร์โทรติดต่อ จากน้ันนําแผนพัฒนาคุณภาพฉบับดังกล่าวเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 13 ตุลาคม 2558 (eptb 5.1_38) วาระเพ่ือพิจารณาที่ 
4.4 โดยมีมติที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ 3 ประการ ได้แก่ (1) พิจารณาเห็นชอบให้
สํานักทดสอบฯ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางที่เสนอ (2) เพ่ิมแนวทางส่งเสริมการย่ืนขอตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยการให้ความรู้และความตระหนักกับคณาจารย์ในการทําผลงานทางวิชาการ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภายนอกให้คําปรึกษาและคําแนะนําหรือเข้าร่วมประชุมในการทําผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งน้ี แนว
ทางการพัฒนาตามแผนคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 ได้เช่ือมโยงสู่แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 ของ
สํานักทดสอบฯ เช่น แนวทางการดําเนินงานข้อที่ 1 การให้ความรู้และความตระหนักกับคณาจารย์ในการทํา
ผลงานทางวิชาการ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้คําปรึกษาและคําแนะนําหรือเข้าร่วมประชุมในการทํา
ผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ มีความเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารโดยใช้
เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักทดสอบฯ ให้ตําแหน่งสูงขึ้น แนวทางการดําเนินงานข้อที่ 3 
ดําเนินการจัดความรู้ด้านบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม มีความเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความรู้
ด้านการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือนํามา
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการในการสาขาวิชาวิทยาการการประเมินให้มีคุณภาพ โดยมีโครงการจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน เป็นต้น (การดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 7.3) 
 4. สํานักทดสอบฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน เช่น ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายในเก่ียวกับการเรียนการสอน พบว่า สํานักทดสอบฯได้จัดโครงการจัดการความรู้ด้าน  
การเรียนการสอน จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการดําเนินการสอบ วันที่ 14 ธันวาคม 
2558 (eptb 5.1_16) ครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 19 เมษายน 2559 
(eptb 5.1_29) และครั้งที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการการประเมิน วันที่ 12 พฤษภาคม 
2559 (eptb5.1_30) ซึ่งผลจากการจัดการความรู้ดังกล่าว คณาจารย์ได้นํามาใช้ในการจัดการเรียน การสอน เช่น 
การปรับปรุง มคอ.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น สําหรับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภาพ
ภายในเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ สํานักทดสอบทางการศึกษาได้จัดโครงการกิจกรรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับบุคลากร วันที่ 18 เมษายน 2559 โดยเชิญอาจารย์ ดร.สุจิตรา 
ศรีสังข์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ซึ่งการให้ความรู้ดังกล่าวเป็นแนวทางส่งเสริมให้มีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นต้น สําหรับผลการดําเนินงานในภาพรวมของปีที่ประเมินพบว่า ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา 
เน่ืองจากส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะหลักสูตรเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในเป็นปีแรก ซึ่งพบว่า อาจมีความเข้าใจ
ไม่ชัดเจนในการเขียนรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร ทั้งน้ี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ให้ข้อมูลป้อนกลับและข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพภายใน
หลักสูตร จึงอาจทําให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในปีการศึกษาต่อไป (การดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 7.4) 
  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2559 
eptb 5.1_16 แนวปฏิบัติการดําเนินการสอบ
eptb 5.1_29 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_30 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3
eptb 5.1_36 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_37 นโยบายการประกันคุณภาพ
eptb 5.1_38 แผนพัฒนาคุณภาพของสํานักทดสอบฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558
eptb 5.1_39 อบรมความรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร สู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA และ EdPEx
eptb 5.1_40 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรให้มีคณุภาพ” 
eptb 5.1_41  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับบุคลากร
eptb 5.1_42 รายงานการประชุมการประกันคุณภาพศึกษา ครั้งที่ 3/2559
eptb 5.1_43 รายงานการประชุมการประกันคุณภาพศึกษา ครั้งที่ 4/2559

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
5 ข้อ 7 ข้อ  5 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2   ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี         ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 1660/2558 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาศึกษา สํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2558 เพ่ือทํา
หน้าที่ 6 ประการ ได้แก่ (1) บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.2 (2) ดําเนินการการจัดทํา 
มคอ.3 - 7 (3) ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตของทุกรายวิชาของหลักสูตร (4) ประเมินผล
รายวิชา ประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเมินผลหลักสูตร และการ
ประเมินผลบัณฑิต (5) พัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ และ (6) ดําเนินการให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร (eptb 5.2_1) 

2. การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ (eptb 5.2_2) นอกจากนี้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม
การประชาพิจารณ์รายงานประเมินตนเองด้วย 

3. การกําหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยแต่งต้ังผู้ประเมินคุณภาพภายในตรวจ
ประเมิน ให้มีหน้าที่ประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายใน พร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอเบ้ืองต้นต่อหลักสูตร (eptb 5.2_3) 

4. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้จัดทําและพิจารณา
วางแผนการดําเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (eptb 5.2_1) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 5.2_1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ี 1660/2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2558 

eptb 5.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2559เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2559 เรื่อง การเตรียมการเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

eptb 5.2_3 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 1732/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2558 

 
 
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผล

การติดตามให้คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
 

ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯเพ่ือพิจารณาเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน (eptb 5.2_4) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2559 

 
  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี 
 1. ด้านบุคลากร มีการกําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรต้ังแต่ต้น
ปีการศึกษา โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดโครงการกิจกรรมตามตัวบ่งช้ี (eptb 5.2_2) ดังน้ี 
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องค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
1. การกํากับมาตรฐาน อ.เรืองเดช อ.ปานวาสน์ 
2. บัณฑิต -ยกเว้น-
3. นิสิต อ.อุไร อ.ปิยพงษ์ อ.มานิดา และ อ.นวรินทร์
4. อาจารย์ อ.อุไร อ.เกียรติยศ อ.อัจศรา อ.อมรา 
5. หลักสูตร การเรียนการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อ.เรืองเดช อ.มานิดา และ อ.นวรินทร์
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อ.กาญจนา อ.รุ่งฤดี อ.อัจศรา อ.อมรา
  
 สําหรับบุคลากรในการรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีการมอบหมายให้
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคุณทรงเกียรติ เถนว้อง เป็นผู้รับผิดชอบในงานส่วนกลางและ
ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 
 2. ด้านงบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณให้มีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
หลักสูตร งบประมาณในการจัดทําโครงการที่ตอบสนองต่อการดําเนินงานหลักสูตร เช่น งบประมาณโครงการ
เตรียมความพร้อมนิสิต งบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะในศตวรรษที่ 21 งบประมาณโครงการ
พัฒนาอาจารย์ เป็นต้น 
 3. ด้านความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร สํานักทดสอบฯ สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานประกันสําหรับบุคลากร 
ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยเชิญวิทยากร อาจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังค์ รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้เก่ียวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินระดับ
หลักสูตร (eptb 5.2_5) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2559เมื่อวันที่ 30

พฤษภาคม 2559เรื่อง การเตรียมการเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
eptb 5.2_5 โครงการกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ

บุคลากร 
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4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (eptb 5.2_3) โดยมี
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) นําเสนอรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
ของแต่ละตัวบ่งช้ีและ (2) การผลักดันให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีตําแหน่งทางวิชาการตามรอบระยะเวลา
นอกจากน้ี ผลการประเมินโดยภาพรวมได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯเพ่ือพิจารณาและหา
แนวทางปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป (eptb 5.2_6) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_3 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 1732/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2558 
eptb 5.2_6 รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร

 
 

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง  

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการนําผลที่ได้จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ทดสอบฯมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับการรับนักศึกษาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกให้ทั้ง
อาจารย์และนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป (eptb 5.2_4) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ
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6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน 
ซึ่งได้รับผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. (eptb 5.1_6) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_6 รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
5 ข้อ 6 ข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลนี (lean Management) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป ี ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

 6 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย 
(Waste) เพ่ือทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักทดสอบฯ ได้มีผลการสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสอบระหว่าง (มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 
2558) พบว่า ในส่วนของการวิเคราะห์และประมวลผลน้ันมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับตํ่า ได้แก่  
ความรวดเ ร็วของการประมวลผลมีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจที่  4 .59 ซึ่ ง เ ป็นลําดับที่  12 จาก  15 ข้อ 
(eptb_swu_5.1_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_swu_5.1_1 ผลการประเมนิความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสอบ

 
 

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักทดสอบฯ ต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีนตามคําสั่งที่ 14/2559 (eptb_swu_5.1_2)    
เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการทํางานความสูญเสียของความรวดเร็วในการประมวลผลของฝ่ายวิเคราห์และประมวลผล
โดยใช้ A3 Report (eptb_swu_5.1_3) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb_swu_5.1_2  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารจัดการแบบลีน
eptb_swu_5.1_3 A3 Report 

 
 

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความสูญเสีย โดยกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่จะใช้
ติดตามและประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง 

 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักทดสอบฯ ได้วางแผนการทํางานโดยวิเคราะห์เส้นทางของงาน ระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
(eptb_swu_5.1_4) เพ่ือลดระยะเวลาและเพ่ิมความรวดเร็วของการตรวจประมวลผลโดยขอความร่วมมือจาก 
ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือกําหนดระยะเวลาส่งที่แน่นอน (eptb_swu_5.1_3) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_swu_5.1_3 A3 Report 
eptb_swu_5.1_4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน ครั้งที่ 1/2559 

 
 
4. มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 

 
ผลการดําเนินงาน 
 สํานักทดสอบฯ ได้มีการดําเนินงานตามข้ันตอนการจัดการแบบลีนลดระยะเวลาการวิเคราะห์และ
ประมวลผลเป็น 2 วันทําการ (eptb_swu_5.1_5) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_swu_5.1_5 รายงานสรุปผลการดําเนินงานวิเคราะห์และประมวลผล
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5. มีการติดตามผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่กําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจําคณะ
หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา 

 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักทดสอบฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ  
แบบลีน ด้านการลดเวลาการวิเคราะห์และประมวลผล และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ  
แบบลีน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (eptb_swu_5.1_6) ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเรื่องดังกล่าวสามารถลด
ความสูญเสียของกระบวนดังกล่าวได้แล้ว และเสนอแนะให้ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอรายงานให้เข้าใจง่ายขึ้น
และ ประชาสัมพันธ์รูปแบบ A3 Report ให้บุคลากรรับทราบ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_swu_5.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีนครั้งที่ 2/2559 

 
 

6. มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไป เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการทํางานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและทําการเผยแพร่สู่ผู้ที่
เก่ียวข้อง 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการได้ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอรายงาน A3 Report ให้เข้าใจง่ายขึ้นและประชาสัมพันธ์
รูปแบบ A3 Report ให้บุคลากรรับทราบทางเว็ปไซต์ (eptb_swu_5.1_7) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_swu_5.1_7 URL Websitehttp://eptb.swu.ac.th/file/7/59_QA_5-1-3%20A3Report.pdf

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6  ข้อ    6 ข้อ 6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.2   การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดลอ้มและประหยัดพลังงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

 5 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานตามคําสั่งเลขที่ 
023/2558 (eptb_swu_5.2_1) และมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานประจําหน่วยงาน (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2246/2557) (eptb_swu_5.2_2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_swu_5.2_1 คําสั่งที่ 023/2557 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการโครงการประหยัดพลังงาน 
eptb_swu_5.2_2 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2246/2557

 
 
2. มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยกําหนดตัวช้ีวัด

ความสําเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
 

ผลดําเนินการ 
สํานักทดสอบฯ มีแผนการดําเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานตามนโยบาย

ของหน่วยงาน (eptb_swu_5.2.3) และสอดคล้องตามนโยบายการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 ผลการดําเนินงานในงบประมาณ 2557 ที่ได้นําเสนอผล การดําเนินงานด้านพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานตามนโยบายต่อคณะกรรมการประจําสํานัก ได้เสนอแนะให้รณรงค์พฤติกรรมการปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงานในมาตราการที่ยังไม่บรรลุ (eptb_swu_5.2.4) คณะกรรมการประหยัดพลังงาน
หน่วยงานได้เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน (eptb_swu_5.2_5) บุคลากรสํานักได้ตกลงร่วมกันในการปฏิบัติ



81 
 

 

ตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านอื่น ๆ (eptb_swu_5.2_5) ได้แก่แยกประเภทขยะการทิ้งขวดน้ําพลาสติก 
ของสํานักทดสอบฯ และไปจําหน่าย (eptb_swu_5.2_6) คณะกรรมการได้นําขวดนํ้าบรรจุหินใส่ลงในถังพักนํ้า
ของชักโครกเพ่ือประหยัดการใช้นํ้า (eptb_swu_5.2_7) สมุดฉีกหน้าเดียวเพ่ือนํากระดาษท่ีไม่ได้ใช้แล้วนํากลับมา
ใช้ใหม่และประดิษฐ์ถุงจากกระดาษห่อ A4 (eptb_swu_5.2_8) และการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลด  
การสิ้นเปลืองของทรัพยากร (eptb_swu_5.2_9), (eptb_swu_5.2_10) ในการจัดการประชุมของสํานักทดสอบฯ 
มีการแจ้งต่อบุคลากรในหน่วยงานให้ทราบและร่วมมือการทํากิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 
(eptb_swu_5.2_11) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_swu_5.2_3 แผนการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
eptb_swu_5.2_4 รายงานประชุมสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2558
eptb_swu_5.2_5 มาตรการประหยัดพลังงาน
eptb_swu_5.2_6 สมุดบัญชี 
eptb_swu_5.2_7 รูปการดําเนินกิจกรรม ประหยัดนํ้า
eptb_swu_5.2_8 รูปการดําเนินกิจกรรม
eptb_swu_5.2_9 รูปการดําเนินกิจกรรม โปสเตอร์
eptb_swu_5.2_10 แบบขออนุมัติกิจกรรม
eptb_swu_5.2_11 รายงานประชุมสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2559

 
 

3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ ได้ประชุมบุคลากรในการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานร่วมกันและประกาศนโยบาย
และมาตรการด้านการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของบุคคลากร ได้เผยแพร่และรณรงค์ตามมาตรการการ
ประหยัดพลังงานให้บุคลากรทราบโดยปิดประกาศและลงเว็บไซต์ http://eptb.swu.ac.th เพ่ือขอความร่วมมือ
จากบุคลากรในการปฏิบัติตามมาตรการ (eptb_swu_5.1_12) และได้ประเมินผลพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ตามมาตรการ (eptb_swu_5.1_13) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb_swu_5.2_12 ป้ายประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
eptb_swu_5.2_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 1/2559 

 
 

4. มีการดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน พร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีการดําเนินตามแผนการประหยัดพลังงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผน เพ่ือพิจารณาในวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ (eptb_swu_5.1_14) 

 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb_swu_5.2_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่4/2559 
 
 

5. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
หรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป 

 
ผลดําเนินการ 

คณะกรรมการประหยัดพลังงานนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานัก
ทดสอบฯ มาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง เรื่องการประหยัดพลังงานที่ทําให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นภายใน
สํานักทดสอบฯ โดยการกําหนดเป็นแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมสําหรับใช้ในปีต่อไป (eptb_swu_5.2_14) 

 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb_swu_5.2_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2559 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
5  ข้อ    5 ข้อ 5  
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ส่วนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนท่ีควรพัฒนา 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก
และสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาความรู้ในการวิจัยใน
สาขาที่มีความเช่ียวชาญเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ตําแหน่งทางวิชาการ 1. ให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้คณาจารย์เมื่อครบ

กําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานย่ืนขอผลงานทางวิชาการ 
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 

ไม่ม ี ไม่มี
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ทั้งภายในและภายนอกสูงกว่าเกณฑ์การประเมินของ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในจํานวน
มาก 

1. ติดตามกํากับ KPI ของอาจารย์ทุกคน ในการทํา
โครงการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 

2. อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นจํานวน
มาก 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมีการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานท่ีได้รับการ
ยอมรับ เช่น ISI, Scopus เป็นต้น รวมถึงการเพ่ิม
ผลผลิตที่เป็นบทความวิชาการด้วย 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่ม ี ไม่มี

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี ไม่มี
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หน่วยงานภายนอกมีความต้องการใช้บริการสอบ
ของสํานักทดสอบฯ 

1. นําผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
มาปรับแผนการให้บริการ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่จัดขึ้นในปีที่ผ่าน
มามีอุปสรรคในเรื่องของความไม่สอดคล้องกับปฏิทิน
การทํางานของผู้รับบริการ 

1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนต้องมีการประสานงานและ
วางแผนปฏิทินการทํางานให้มีความสอดคล้องกับ
ช่วงเวลาการทํางานของผู้รับบริการ 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี ไม่มี
 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นหน่วยงานหลักจัด
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย 

1.จัดคณะกรรมการทํางานร่วมกันด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้งมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรสํารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภายในสํานักทดสอบฯ 

1. จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
ผลสํารวจความต้องการของบุคลากร 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี ไม่มี
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการสถาบัน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สํานักทดสอบฯ มีการวิเคราะห์ SWOT และปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ดําเนินงานของสํานักฯ 

1. ให้มีการดําเนินงานทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ในปีต่อไป 

2. สํานักทดสอบฯ ให้ความสําคัญในการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ 

2. ให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงานและหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี ไม่มี

 



85 
 

 

ส่วนท่ี  4 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set : CDS) 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
 

2558 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

1 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีประเมิน 0
2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 0
3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 0.00
4 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 0
5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท 0.00
6 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 0
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 0.00
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 0.00

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
9 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 14.0
10 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 11.0

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
11 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 14.0
12 อาจารย์ประจําคณะท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 13.0
13 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
14 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
15 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
16 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
17 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
18 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
19 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
20 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 1.0
21 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
22 ผลรวมจํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 1.0
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ตัวบ่งชี้ 
 

 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
 

2558 
 

สกอ.1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 
23 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 20.5
24 จํานวนอาจารย์ประจําคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์

และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

20.5

25 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์

และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  

   - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

20.48

26 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์

และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
 

  - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

20.48
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ตัวบ่งชี้ 
 

 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
 

2558 
 

27 จํานวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากันแยกตามกลุ่มสาขาวิชา   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

 

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
   - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
40.96

28 สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

 

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
   - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
2.00

29 สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

 

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
   - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
25

 
 
 
 
 

 



88 
 

 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
 

2558 
 

30 ร้อยละของการคํานวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวน
อาจารย์ประจําคณะ 

-92.00

   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์

และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
 

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  

   - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

-92.00

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

 

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
   - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
5.00

สกอ.1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
32 ผลรวมคะแนนเฉล่ียของการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตใน

คณะ 
 

33 ผลรวมคะแนนเฉล่ียของการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต 

 

34 ผลรวมคะแนนเฉล่ียการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
แก่นิสิต 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา

35 จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ 13.00
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13.0

36 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 696,000.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 696,000.00

37 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 696,000.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 696,000.00

38 จํานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

39 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 3,084,966.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,084,966.00

40 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 3,084,966
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,084,966

41 จํานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

42 ผลรวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 3,780,966.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,780,966.00
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43 ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจํานวน
อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

290,843.54

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 290,843.54

44 คะแนนท่ีได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
45 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 14.0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14.0

46 ค่าน้ําหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจํา   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
47 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
1

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1

48 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

49 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่
มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ท่ัวไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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50 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 

4

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

51 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

52 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2  (0.60) 

1

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1

53 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

54 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

3

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

55 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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56 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

57 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

58 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

59 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

60 จํานวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

61 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

62 จํานวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
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63 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

64 จํานวนตําราท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

65 จํานวนหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

66 จํานวนงานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

67 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

68 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

69 จํานวนงานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

70 ค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจํา   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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71 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

72 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย (0.40)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

73 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

74 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  (0.80)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

75 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

76 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

77 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 8.80
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8.80

78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62.86
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79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

80 จํานวนอาจารย์ท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 9
81 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 13

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต (บาท/คน) 8,263
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ (บาท/คน)  
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)  
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน (บาท/คน) 95,960

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
86 มีจํานวนหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 0
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์ข้อ 1 จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ  -เลือก-
เกณฑ์ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลา และนอกเวลาแก่นิสิต 
 -เลือก-

เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต  -เลือก-
เกณฑ์ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
 -เลือก-

เกณฑ์ข้อ 5 นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ 
ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

 -เลือก-

เกณฑ์ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า  -เลือก-
สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์ข้อ 1 จัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 -เลือก-

เกณฑ์ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

 -เลือก-

1)  คุณธรรม จริยธรรม  -เลือก-
2)  ความรู้  -เลือก-
3)  ทักษะทางปัญญา  -เลือก-
4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  -เลือก-
5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  -เลือก-

เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต  -เลือก-
เกณฑ์ข้อ 4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
 -เลือก-

เกณฑ์ข้อ 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  -เลือก-
เกณฑ์ข้อ 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต  -เลือก-
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

มี

เกณฑ์ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรคใ์นประเด็นต่อไปนี้ มี
    -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือ

ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
มี

  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มี
  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

มี

  -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นการจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์การจดัให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor)  

มี

เกณฑ์ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มี
เกณฑ์ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
มี

เกณฑ์ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

มี

เกณฑ์ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มี

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

เกณฑ์ข้อ 1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
และเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

มี

เกณฑ์ข้อ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จาก 
การบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

มี

เกณฑ์ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า มี
เกณฑ์ข้อ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1  

และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
มี

เกณฑ์ข้อ 5 นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม มี
เกณฑ์ข้อ 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจํานวนอาจารย์

เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจําในคณะ 
มี
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องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑ์ข้อ 1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
เกณฑ์ข้อ 2 จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
มี

เกณฑ์ข้อ 3 กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
เกณฑ์ข้อ 4 ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

ด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
มี

เกณฑ์ข้อ 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
เกณฑ์ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน มี
เกณฑ์ข้อ 7 กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ มี

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะมหาวิทยาลัยรวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

มี

เกณฑ์ข้อ 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิตอาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

มี

เกณฑ์ข้อ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

มี

เกณฑ์ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน มี
เกณฑ์ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ

แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

มี

เกณฑ์ข้อ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

มี

เกณฑ์ข้อ 7 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

มี
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สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
มี

เกณฑ์ข้อ 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

มี

เกณฑ์ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

มี

เกณฑ์ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

มี

เกณฑ์ข้อ 5 นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

มี

เกณฑ์ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน มี
มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)

เกณฑ์ข้อ 1 มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) ท่ีมี
ความสูญเสีย (Waste) เพ่ือทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย  
1 กระบวนการ 

มี

เกณฑ์ข้อ 2 มีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของ
ความสูญเสีย 

มี

เกณฑ์ข้อ 3 วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีมีความสูญเสียโดยกําหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่จะใช้ติดตามและประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง 

มี

เกณฑ์ข้อ 4 มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนท่ีระบุในเกณฑ์ข้อ 3 มี
เกณฑ์ข้อ 5 มีการติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดและรายงานผลในคณะกรรมการ

ประจําคณะหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 
มี

เกณฑ์ข้อ 6 มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไปเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายหรือปรับให้เป็นกระบวนการทํางานใหม่ท่ีได้ประสิทธิภาพและทําการ
เผยแพร่สู่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

มี

มศว 5.2 การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ มี
เกณฑ์ข้อ 2 มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดยกําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
มี

เกณฑ์ข้อ 3 มีระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน มี
เกณฑ์ข้อ 4 มีการดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน

พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
มี

เกณฑ์ข้อ 5 มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะมาใช้ในการ
แก้ไขปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป 

มี

 


