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คํานํา 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจ

หลักในด้านการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจทั้งหมด

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

รายงานฉบับน้ีจัดทําเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาตามตัว

บ่งช้ีต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นรายงาน

การประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ทุกท่าน ตลอดจนบุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามภารกิจของ

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาและการจัดทําเอกสารฉบับน้ีจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีการเตรียมเอกสาร

ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนคําแนะนําและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ศักยภาพการทํางานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาต่อไป 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม) 
ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
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สารบัญ 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       
ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจําปีการศึกษา 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็น  
การประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี    
ของ สกอ. และ มศว (จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี) มีผลการประเมินดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 สรปุผลการประเมินรวมทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบที่ 
คะแนนประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน 
จํานวนตัวบ่งชี้

ที่ประเมิน ตนเอง กรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต 4

2. การวิจัย 5.00 3

3. การบริการวิชาการ 5.00 1

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 1

5. การบริหารจัดการ 5.00 4

คะแนนเฉลี่ยรวม 13
 
จากตารางที่ 1 พบว่า สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

รวมทุกตัวบ่งช้ีจํานวน 13 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 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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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
 
ปรัชญา 

สอบเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ 
 
 

ปณิธาน 
มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดและการประเมิน 
 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรช้ันนําแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมิน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ      

ด้านการบริการวิชาการบนฐานคุณธรรม 
 
 

พันธกิจ 
สํานักทดสอบฯ รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงบประมาณการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา

คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือเผยแพร่แก่สังคม 
2. สร้าง พัฒนา เคร่ืองมือวัดที่เป็นมาตรฐานและเป็นแหล่งสืบค้น เพ่ือการประเมินและ/หรือส่งเสริม

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัด การประเมิน การวิจัย และสาชาวิชาที่เก่ียวข้องให้มีความรู้

ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. ส่งเสริม เผยแพร่ และบริการทางวิชาการด้านการวัด การประเมิน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 
 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานปร

โครงสรา้

 
 
โครงสรา้

 
 
 

ระเมินตนเอง ป

างองคก์ร 

างการบริหาร 

ประจําปีการศึก

โคร

กษา 2560 สําน

รงสร้างองค์

นักทดสอบทาง

ค์กรและโค
 
 

การศึกษาและจิ

รงสร้างกา

จิตวิทยา       

รบริหาร 
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รายชื่อผู้บริหาร ประจําปีการศึกษา 2560 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ 
 
 
รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2560 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.มานิดา ชอบธรรม หัวหน้าฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน 
นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ 
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จํานวนหลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  ปีการศึกษา 2560 มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 

ลําดับ 
ที่ 

รายชื่อหลักสตูร/สาขาวิชา 
ภายใต้การ
กํากับดูแล

เกณฑ์มาตรฐาน 2548 เกณฑ์มาตรฐาน 2558 เอกสาร
อ้างอิง

ปีที่เปิด
สอน

ผลการ ปีที่เปิด
สอน 

ผลการประเมิน
ภาค สํานัก ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดับบณัฑิตศึกษา       
 1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
 สาขาวิทยาการการประเมิน   2558 -  2560 รอการ  
   2559 ประเมิน  
  รวมระดับบณัฑิตศึกษา    
 

รวมทั้งสิน้ 1 หลักสูตร 
  2558 -  2560 รอการ  

  2559 ประเมิน  
 
 
จํานวนนสิิต  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ปีการศึกษา 2560 
ลําดับ 
ที่ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนนสิิตแยกตามระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
1 นิสิตรุ่นที่ 8.1 - 4 - 4
2 นิสิตรุ่นที่ 8.2 - 3 - 3
3 นิสิตรุ่นที่ 9.1 - 6 - 6
4 นิสิตรุ่นที่ 9.2 - 3 - 3

รวม - 16 - 16
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จํานวนอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการปีการศึกษา 2560 
จํานวนอาจารย์ประจํา 

วุฒิการศึกษา 
จํานวนอาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

รวม 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก 9 3 1 - 13
ปริญญาโท 2 - - - 2
ปริญญาตร ี - - - - -

รวม 11 3 1 - 15
 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ค่าทีค่ิด หมายเหตุ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
1 นางสาวสุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1.0 

เปลี่ยน
สถานภาพ 

2 นางอมรา วิสูตรานุกูล อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0 
3 นางสาวมานิดา ชอบธรรม อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0 
4 นางสาวอุไร จักษ์ตรีมงคล อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
5 นางสาวอัจศรา ประเสริฐสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
6 นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 ปริญญาเอก 1.0  
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 1.0  
15 นางวิชุดา กิจธรธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิ (คน)

รวม 
ตํ่ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

- 11 6 1 18
รวม 18

 
 
ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1 นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ผู้อํานวยการหรือเทียบเท่า) 
ปริญญาโท 

เปลี่ยน
สถานภาพ 

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

ชํานาญการ 
ปริญญาเอก 

6 นางวรรณฤดี สว่างงามวงศ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
7 นางสาวณิชาบูล สิงไทยสงค์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
8 ว่าที่ร้อยตรีวิวัตน์ พรหมสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตร ี
9 นายทรงเกียรติ เถนว้อง นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
10 นางสุภาพร เทียมบุญประเสรฐิ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
11 นายสุพิเชษฐ์ ตองอ่อน นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
12 นางธัญชนก เพ็งเพราะ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
13 นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งจรญู นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
14 นางสาวนัยนา เก่ากลางดอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตร ี
15 นางสาวสุวิชญา สิริยานนท ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
16 นายเอกราช นาแหยม นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
17 นางสาวศุภรัตน์ วินิจวงษ์ พนักงานพิมพ์ ปริญญาตร ี
18 นางสาวจรุณี วันทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท 
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ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับงบประมาณ 
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 

หมวดรายจ่าย/ 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

งบบุคลากร - 113,520 113,520
งบดําเนินงาน 304,000 2,211,338* 2,515,338

งบลงทุน - 66,000 66,000
งบเงินอุดหนุน - 900,000 900,000
งบรายจ่ายอ่ืน - 760,000 760,000

งบกลาง - - -
รวม 304,000 4,050,858 4,354,858

หมายเหตุ  *รบัโอนงบประมาณเงินรายได้จากงานรับนิสิตใหม่ 381,858 บาท 
 
 
ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับอาคารสถานที ่
อาคารและสถานท่ี อาคาร 28 สํานักทดสอบฯ จํานวน 4 ชั้น 

ที่ต้ัง 
จํานวน
อาคาร 

จํานวน
ห้อง 

จํานวนห้อง 

ห้องเรียน 
ห้อง

ปฏิบัติการ
ห้องพัก
อาจารย์ 

ห้อง
ประชุม 

ห้องอ่ืนๆ 

ประสานมิตร 1 30 5 14 8 2 1
หมายเหตุ  หอ้งอ่ืน ๆ  หมายถึง ห้องสมุด อยู่บริเวณช้ัน 4  
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ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 
 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง
องค์ประกอบที่ 1 
1. วางแผนเพ่ือพัฒนาหลักสตูรให้มีความทา้ทายที่มาก
ขึ้นเพ่ือปรับใช้เกณฑ์ที่สูงขึ้น เช่น AUN-QA เป็นต้น และ
วางแผนการพัฒนาระดับสํานักฯ ด้วยระบบคุณภาพ เช่น 
Edpex เป็นต้น 

จัดอบรมให้ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA และ ส่งบุคลากรเข้าร่วม Edpex 

2. วางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

ดําเนินการประชุมสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

3. สัดส่วนของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายและที่ควรจะเป็น 

จัดโครงการผลิตเอกสารคําสอน หนังสือ และตํารา 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือส่งเสริม
และสร้างแรงจงูใจในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 2  
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยไม่เป็น
ปัจจุบัน 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการงานวิจัยให้เป็น
ปัจจุบัน 

องค์ประกอบที่ 3 
- ไม่ม ี- 
องค์ประกอบที่ 4  
- ไม่ม ี- 
องค์ประกอบที่ 5 
1. ควรทบทวนและนําเสนอประเด็นการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เช่น ต้นทุนการบริหารหลักสูตร, การกําหนด
ตัวช้ีวัดของแผนในเชิงคุณภาพ 

ทบทวนประเด็นการบริหารจัดการต้นทุนการบริหาร
หลักสูตร และกําหนดตัวช้ีวัด 

2. ควรทบทวนระบบฐานข้อมูลของคณะให้เป็นปัจจุบัน
เพ่ือการบริหารจัดการ 

ดําเนินการจัดทําคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส ์

3. ควรดําเนินการจัดการความรู้ให้ครบวงจร เพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ที่จะมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีทั้งต่อบุคลากร
ภายในและภายนอก 

ดําเนินการจัดการความรู้ จนกระทั่งได้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี 

4. ควรให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การกําหนดเกณฑ์การประเมินภาระงานและมีการใช้
ข้อมูลป้อนกลบัเพ่ือการพัฒนา 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์การประเมิน
ภาระงาน 

5. มีมาตรการที่ชัดเจนในการติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ดําเนินการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระ
งาน 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 
 
ตาราง ส.1 ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สํานกัทดสอบฯ 
 
ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สาํนักทดสอบฯ ปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ชนิด
ตัว
บ่งช้ี 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน บรรลุ

เป้า 
หมาย 

คะแนน
ประเมิน

หมาย
เหตุ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลพัธ ์

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 1.1  
ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 

O คะแนน 4 3.67 1.00 3.67 x 3.67 

สกอ. 1.2 
อาจารย์ประจาํคณะท่ีมีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ 
ร้อยละ 
80.00 

13.00 15.00 86.67 / 4.33 

สกอ. 1.3 
อาจารย์ประจาํคณะท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

I ร้อยละ 
ร้อยละ 
15.00 

4.00 15.00 26.67 / 1.67 

สกอ. 1.4 
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 

I คะแนน 5.00 9.80 4 2.55 x 2.55 

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 4  ตัวบ่งช้ี 3.05
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
สกอ. 2.1 
ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ. 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 

I บาท/คน 100,000.00 6,354,086.00 15.00 423,605.73 / 5.00 

สกอ. 2.3 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวจิยั 

O ร้อยละ 
ร้อยละ 
40.00 

36.2 15.00 241.33 / 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 3  ตัวบ่งช้ี 5.00
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 
การบริการวิชาการแก่สงัคม 

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

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 1  ตัวบ่งช้ี 5.00
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ชนิด
ตัว
บ่งช้ี 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน บรรลุ

เป้า 
หมาย 

คะแนน
ประเมิน

หมาย
เหตุ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลพัธ ์

องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ. 4.1 
ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศิลปะ
และวัฒนธรรม 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 1  ตัวบ่งช้ี 5.00
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 
การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ  
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

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

สกอ. 5.2 
ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

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

มศว. 5.1 
การบริหารจดัการแบบลีน (lean 
Management)  

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

มศว. 5.2 
การดาํเนินการตามมาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 4  ตัวบ่งช้ี 5.00

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 13  ตัวบ่งชี้ 4.61
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สรุปผลการดําเนนิงาน  
 
ตาราง ส.2 ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สํานกัทดสอบฯ ปกีารศึกษา 2560 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จํานวน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน
หมาย
เหตุ I P O

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.85 - 3.67 3.26 
 

การดาํเนินงาน
ระดับด ี

2. การวจิัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การดาํเนินงาน
ระดับดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงาน
ระดับดีมาก 

4. การทํานุบาํรงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงาน
ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงาน
ระดับดีมาก 

รวมจํานวนตัวบ่งชี้ 
 

13 5.35 5.00 4.33 4.65 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน  การดําเนินงาน
ระดับดี 

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับดี 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
  

สํานักทดสอบฯ นอกจากจะมีพันธกิจหลักในการศึกษาค้นคว้า วิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัด  
และประเมินผลทางการศึกษาแล้ว ยังมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาอีกด้วย โดยมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชา
วิทยาการการประเมิน ซึ่งเปิดสอนมาต้ังแต่ ปีการศึกษา 2547 – 2552 และได้ปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปี 2553 – 
2555 และเปิดสอนนิสิตในปีการศึกษา 2558 โดยมีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวนตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
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 :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ เบอร์โทรศัพท์ 1-1373 
  อาจารย์ ดร.มานิดา  ชอบธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 304 

  อาจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 404 
  อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง เบอร์โทรศัพท์ 1-1376 
  อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี  กล้าหาญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 302 
  อาจารย์ ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล เบอร์โทรศัพท์ 1-1377 
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายทรงเกียรติ  เถนว้อง เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
  นางสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
  นางสุนันทา  สมใจ เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 (ตัวบ่งช้ี 1.2,1.3) 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได้  = 

  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร (3.67)  

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ (1)  
  

หมายเหตุ : 
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ่งช้ีน้ี แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบน้ัน ๆ ในตัวบ่งช้ีน้ีให้ครบถ้วน 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรมีจํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ที่มีการประเมินเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้ผลการประเมิน

หลักสูตรจากคณะกรรมการฯ และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม เท่ากับ 3.67 คะแนนท่ีได้ คือ  67.3=1
67.3  (eptb 

1.1_0_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 1.1_0_1 สรุปผลการประเมินหลักสูตรประจําปีการศึกษา 2560

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
4 3.67 3.74 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า  
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ   
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ันคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือ  
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  

คะแนนที่ได้  = 

 

X 100 จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก (13 คน) 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด (15 คน)

 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้  = 

 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (86.67) 
80
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ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน 
ในปีการศึกษา 2558 สํานักทดสอบฯ มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 13 คน จากอาจารย์

ประจําทั้งหมด 15 คน โดยจํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 67.86=15
100×13 และ   

มีคะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็น 33.4=80
5×67.86 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 5 (eptb 1.2_0_1) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 1.2_0_1 รายช่ืออาจารย์ประจําสํานักที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกและที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.67 5 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ ดังน้ัน คณะมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปใช้ในการ
เรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  

คะแนนที่ได้  = 

 

X 100 จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (4 คน) 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด (15 คน) 

 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้  = 

 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (26.67) 
80
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ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน 
ในปีการศึกษา 2558 สํานักทดสอบฯ มีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 4 คน         

จากอาจารย์ประจําทั ้งหมด  15 คน  โดยอาจารย์ประจําที ่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 

67.26=15
100×4  และมีคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น

 
67.1=80

5×67.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (eptb 1.3_0_1) 

สํานักทดสอบฯ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) (eptb 1.3_0_1) เพื่อวางแผนสําหรับ      
การพัฒนาอาจารย์ประจําให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีโครงการผลิตเอกสารคําสอน หนังสือ และตําราเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการขอตําแหน่งทางวิชาการ ส่วนอาจารย์ที่ยังไม่ได้ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ 
สํานักทดสอบฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการขอตําแหน่งทางวิชาการในอนาคต
ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง เช่น การจัดการความรู้ (eptb 1.3_0_2) เป็นต้น 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 1.3_0_1 แผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)
eptb 1.3_0_2 รายงานการประชุมกิจกรรมการจัดการความรู้ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
ร้อยละ 15 ร้อยละ 26.67 1.67 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์    
ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเช่ือมโยงไปสู่        
การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังน้ัน คณะจึงควรมี
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกินจํานวนเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกําหนดเป็นคะแนน  5   
 ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คํานวณหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังน้ี 
 ค่าความแตกต่างของจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20  
กําหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 0.01  
และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือให้เป็นคะแนนของหลักสูตรน้ัน ๆ 
   
สูตรการคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 

1.   คํานวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจาก
นิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

  

  SCH = Σnici 
  เมื่อ ni = จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
  ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

2.   คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังน้ี 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 
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การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

 
นิสิตเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี

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

 
สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจํานวนนสิิตเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจํา 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 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 เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นิติศาสตร์ 50:1 50:1 
8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์  30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  25:1 

 
สูตรการคํานวณ 

1.   คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
   

 
X 100 

 
สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง (27.45) 

– สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน (25) 
 สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน (25) 
 

 =   9.80   
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2.   นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 
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

= 
5 – 

9.80
  4 

= 2.55  
 
ดังน้ัน  ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นค่าร้อยละ 9.80 คิดเป็น 2.55 คะแนน 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน 
 สํานักทดสอบฯ ได้จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) สําหรับบัณฑิตศึกษาปรับค่าแล้วเป็น 27.45 ซึ่งสํานัก
ทดสอบฯ มีเกณฑ์มาตรฐานคือ 25 : 1 ดังน้ัน ค่าร้อยละที่ได้จากการคํานวณเท่ากับ 9.80 คิดเป็น 2.55 คะแนน 
(eptb 1.4_0_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 1.4_0_1 จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
5 2.55 2.55 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 

ได้รับการยกเว้น 
 
 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 

ได้รับการยกเว้น 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 
สํานักทดสอบฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ดําเนินการวิจัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และ   

นําผลการวิจัยไปใช้ ทั้งที่เป็นการวิจัยที่เน้นการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนงานวิจัยที่มาจากความต้องการของแหล่งทุนภายนอก โดยการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 

 
ตัวบ่งชี้ จํานวนตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 310 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 
  อาจารย์ ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล เบอร์โทรศัพท์ 1-1377 
  อาจารย์ ดร.เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 307 
  อาจารย์ยุวารินทร์  ธนกัญญา เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 306 
ผู้รวบรวมข้อมูล : นางธัญชนก  เพ็งเพราะ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
  นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรูญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
  นางสุนันทา  สมใจ  เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)  
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 สํานักทดสอบฯ ต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง           
การดําเนินงานที่เป็นระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ 
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะให้กับบุคลากร  
ส่งเสริมพัฒนาสรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ 
 
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)      
ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (eptb 2.1_1_1) เพ่ือใช้ติดตามความก้าวหน้าในการทําวิจัยและตีพิมพ์
ของนักวิจัย นอกจากนี้สํานักทดสอบฯ มีนโยบายงานวิจัย คณะกรรมการบริหารงานวิจัย (eptb 2.1_1_2) และ      
มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย (eptb 2.1_1_3) ระบบมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ี 

1) ระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ ทุนต่าง ๆ การนําเสนอผลงาน การฝึกอบรม
ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรทุกคนในสํานัก
ทดสอบฯ (eptb 2.1_1_4) 

2) ระบบการจัดเก็บสารสนเทศงานวิจัยและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ แสดงรายละเอียดที่
บุคลากรได้รับทุนวิจัยทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงแสดงสรุปผลการวิจัย (eptb 2.1_1_5)  
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3) ระบบการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย มีการติดตามอย่างเป็นทางการทุกเดือนผ่านวาระการประชุม
สํานักทดสอบฯ วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 3.1 ติดตามงานวิจัย (eptb 2.1_1_6) ซึ่งผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ     
จะสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัยว่า งานวิจัยดําเนินการไปถึงไหนแล้ว นอกจากน้ีมีการใช้ระบบบริหารงานวิจัย 
URMS (University Research Management System) ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเพ่ือใช้ติดตาม
ความก้าวหน้างานวิจัยเป็นรายบุคคล การเข้าใช้งานจะผ่านระบบ login 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.1_1_1 หน้าจอระบบบริหารงานวิจัย URMS
eptb 2.1_1_2 นโยบายงานวิจัยและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
eptb 2.1_1_3 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
eptb 2.1_1_4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนับสนุนการวิจัย 
eptb 2.1_1_5 Webpage งานวิจัยของสํานักทดสอบฯ
eptb 2.1_1_6 รายงานการประชุมสํานักทดสอบฯ การติดตามงานวิจัย

 
 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 

ผลดําเนินการ 
สํานักทดสอบฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี 
1) มีห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในสํานักทดสอบฯ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย 1 ห้อง (ช้ัน 4 
อาคารสํานักทดสอบฯ) (eptb 2.1_2_1) 

2) มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แก่บุคลากรทุกคนที่กว้างขวางขึ้น ได้แก่ 
ห้องสมุด 1 ห้อง (อยู่ช้ัน 4 อาคารสํานักทดสอบฯ) (eptb 2.1_2_2) และห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  
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3) มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การท่ีบุคลากรทุกคนในสํานักทดสอบฯ   
มีคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและระบบ password อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล  

4) มีกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการเข้าร่วมทีมและเข้าร่วมประชุมนําเสนอ
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานกับหน่วยวิจัย “หน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” ของ มศว     
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง เป็นหัวหน้าหน่วย ซึ่งอาจารย์ของสํานักทดสอบฯ ที่ได้รับ    
การเชิญเข้าร่วมทีมและเข้าร่วมประชุมนําเสนอความก้าวหน้าของการดําเนินงานกับหน่วยวิจัย คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ซึ่งในทีมยังประกอบด้วย
นักวิจัยจากหลายศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล รองหัวหน้าหน่วย และสมาชิก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วานิชกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศรัณย์ พิมพ์ทอง และ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ ทั้งน้ี หัวหน้าหน่วย รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง 
เป็นอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยอาวุโส มีประสบการณ์สูงมีการตีพิมพ์เผยแพร่จํานวนมากอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิด       
การสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกัน เกิดเครือข่ายร่วมภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักวิจัยมือใหม่ได้เรียนรู้วิธีการทํางาน
จากผู้มีประสบการณ์ นอกจากน้ียังถือเป็นส่วนหน่ึงในการลดการกระจายตัวของทุนวิจัยกับนักวิจัยคนใดคนหน่ึง   
ในอนาคต (eptb 2.1_2_3) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.1_2_1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย
eptb 2.1_2_2 ภาพถ่ายห้องสมุด  
eptb 2.1_2_3 ภาพถ่ายการเข้าร่วมทีมและเข้าร่วมประชุมนําเสนอความก้าวหน้าของการดําเนินงานกับ

หน่วยวิจัย “หน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” ของ มศว 
 
 

3.   จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีการจัดสรรเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยในทุกปีงบประมาณ สําหรับปีงบประมาณ 
2561 พบว่า มีงบประมาณจํานวน 250,000 บาท แบ่งเป็น เงินสนับสนุนการทําวิจัยจํานวน 237,500 บาท และ
เป็นงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมการวิจัยจํานวน 5% หรือ 13,500 บาท (eptb 2.1_3_1) สําหรับโครงการการวิจัย
ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการทดสอบ การวัด การประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จะเป็น
โครงการวิจัยเด่ียวหรือเป็นคณะ จัดสรรให้กับอาจารย์สํานักทดสอบฯ ทุนละประมาณ 50,000 – 150,000 บาท 
(eptb 2.1_3_2) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 2.1_3_1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการวิจัยด้านการทดสอบ การวัด – ประเมิน และ
พัฒนาการเรียนการสอน 

eptb 2.1_3_2 ประกาศสํานักทดสอบฯ เรื่อง การสนับสนุนทุนสําหรับทําวิจัย (เงินรายได้)  
ประจําปีงบประมาณ 2561 

 
 
4.   จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ผลดําเนินการ 
สํานักทดสอบฯ มีนโยบายงานวิจัยให้เผยแพร่งานวิจัย ตามประกาศนโยบายงานวิจัย ข้อ 3. (eptb 

2.1_1_2) และมีทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ (เงินรายได้) ให้กับอาจารย์ประจํา สนับสนุน
ปีละไม่เกิน 15,000 บาท (eptb 2.1_4_1) นอกจากน้ีมีการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (เงินรายได้) 
กําหนดให้เป็นบทความเร่ืองการวัดผล การประเมินและที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนสูงสุด ได้แก่ บทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูลสากล มีค่า Impact factor สนับสนุน บทความละ 3,000 บาท และ
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูลสากล แต่ไม่มี Impact factor สนับสนุน บทความละ 
2,000 บาท (eptb 2.1_4_2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.1_4_1 ประกาศสํานักทดสอบฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการการนําเสนอผลงานวิจัย 

ระดับนานาชาติ (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 2.1_4_2 ประกาศสํานักทดสอบฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (เงินรายได้)  

ประจําปีงบประมาณ 2561 
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5.   มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังน้ี 

1) การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การให้อาจารย์ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยโดยการสนับสนุนให้ไปนําเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย   
(Oral Presentation) ที่ต่างประเทศ จํานวน 6 คน (eptb 2.1_5_1) ได้แก่  
 - รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ เรื่อง Predictors effect on achievement of the 
first year students in Srinakharinwirot University admitted by central admission in academic year 
2015 ในการประชุมวิชาการ International Journal of Arts & Sciences ต้ังแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึง
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม เรื่อง A Causal Relationship Model between Media, 
Social Support, Attitude towards English Language, and English learning outcomes in Thai 
Schools. ในการประชุมวิชาการ Bulgarian Comparative Education Society (BCES), XVI Annual 
International Conference: Education in Modern Society ณ เมืองวาร์นา ประเทศบัลกาเรีย ต้ังแต่วันที่ 11 
มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน (1) เรื่อง The Study of Life Skills Indicators in 
Preparation for the Release of Juvenile Offenders ช่ือการประชุม IASTEM – 292nd International 
Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) เมือง Wellington ประเทศ New Zealand      
ในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560 รวม 2 วัน และ (2) เรื่อง Validating the Test of Desirable Characteristics in 
Goodness Trait for Elementary and Secondary Students ชื่อการจัดการประชุม XVI Annual 
International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES) Golden Sands, 
Varna, Bulgaria, มีกําหนด (การจัดงาน) 5 วัน ต้ังแต่วันที่ 11 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ เรื่อง A Study Of DIF and DDF In Mathematics Subject, 
Primary School Level Through School Size Characteristic ในการประชุมวิชาการ 2018 SPRING GLOBAL 
CONFERENCE ON EDUCATION ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2561 
 - อาจารย์ปานวาสน์  มหาลวเลิศ เรื่อง A Study Of Item Bias In Mathematics Subject, Secondary 
School Level Through Gender Characteristic ในการประชุมวิชาการ 2018 SPRING GLOBAL 
CONFERENCE ON EDUCATION ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2561 
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 - อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี  กล้าหาญ เรื่อง The Evaluation of a Workshop Project to Construct 
Analytical Skills Test for Teachers. ในการประชุมวิชาการ 2018 8th International Conference on 
Teaching, Education & Learning (ICTEL) ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

2) การสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
โดยสํานักทดสอบฯ มีการจัดทําโครงการมอบเกียรติบัตร (eptb 2.1_5_2) สําหรับอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น ซึ่งมีอาจารย์ที่ได้รับเกียรติบัตรจํานวน 7 ท่าน รวมงานวิจัย 9 เรื่อง ได้แก่  

- รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ ได้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง A Content 
Analysis of Research Synthesis on Entrance Exammination Scores for Higer Education Affecting 
Undergraduate Learning Achievement ในวารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 
11 ฉบับที่ 2 หน้า 25 – 35 (ปี 2560) ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 

- รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ และอาจารย์ ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ ได้มี     
ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรงและวิธีระบบรับกลาง ปีการศึกษา 2558 ในวารสาร      
ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 9 ฉบับที่ 
18 (ปี 2560) ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ได้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจ ของนักศึกษาคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส สถาบันอุดมศึกษา ในวารสาร 
วิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 หน้า 164 – 175 (ปี 2560) ซึ่งอยู่ในฐาน 
TCI กลุ่มที่ 1 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ได้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาแนวทาง
การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู ในวารสารบรรณ
ศาสตร์ มศว ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ปี 2560) ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 

- อาจารย์ ดร.นวรินทร์  ตาก้อนทอง ได้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง การใช้กระบวนการวิจัยแบบ
ก่อรูปในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 421 – 438 (ปี 2560)  
ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 
 - อาจารย์ ดร.มานิดา ชอบธรรม ได้มีผลงานที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ปี 2560 
เรื่อง รายงานการประเมินผลสําเร็จการบริการวิชาการ ตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ ได้มีผลงานที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ปี 2560 
เรื่อง รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน ตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ: มิติด้านจิตใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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  - อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง ได้มีผลงานที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ        
ปี 2560 เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง ได้มีผลงานที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ        
ปี 2560 เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2558 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
 eptb 2.1_5_1 หลักฐานการรับทุนการนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
 eptb 2.1_5_2 รูปถ่ายการรับมอบเกียรติบัตร

 
 

6.   มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 
ผลดําเนินการ  

สํานักทดสอบฯ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยสามารถขอรับบริการและดําเนินการ ตามระบบกลไกของ 
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ การขอจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
สิทธิบัตรต่าง ๆ ซึ่งมีเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นแบบฟอร์มดาวน์โหลดสําหรับผู้ใช้บริการ (eptb 2.1_6_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.1_6_1 Print screen สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6 ข้อ 6 ข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานหรืองานสร้างสรรค์ในคณะ คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ัน คณะจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในคณะเพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ 
 ทั้งน้ี เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งช้ีที่สําคัญ 
ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
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  
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หมายเหตุ :  
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3.   กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจาก

การตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4.   การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามในสัญญา 
รับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสายสนับสนุน      
ที่ ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
 
ผลดําเนินการ 
ผลดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ตามการคาํนวณคะแนนของสํานักทดสอบฯ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

423,605.73 บาท = 

  
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย (6,354,086 บาท)  

อาจารย์ประจําสํานักทดสอบฯ (15 คน)  
 

 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้ = 

 

X 5 423,605.73
100,000

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.2_0_1 แบบรายงานงบประมาณโครงการวิจัยของบุคลากรสํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2560
eptb 2.2_0_2 เอกสารสัญญาทุน 
eptb 2.2_0_3 รายช่ืออาจารย์ที่แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
100,000 บาท / คน 423,605.73 5 
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eptb 2.2_0_1 แบบรายงานงบประมาณโครงการวิจัย ประจําปีการศึกษา 2560 
 

แบบรายงานงบประมาณโครงการวิจัยของบุคลากร 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

ประจําปีการศกึษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ทุนวิจัยภายนอก/ชื่อเรื่อง นักวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ 
ปีของสัญญา

ท่ีรับทุน 

คิดเป็นเงิน
สนับสนุน

วิจัย 
1. การพัฒนาพลังสุขภาพในการดูแล
ตนเอง ของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรังเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคม และตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.ดร.วิชุดา 
กิจธรธรรม 

 

มศว 624,900 พฤศจิกายน 
2560 –  

ตุลาคม 2561

499,920

2. ผลของการใช้แอพพลิเคชั่นการ
เรียนรู้คําศัพท์ผ่าน Flash Cards ท่ีมีต่อ
ทักษะการอ่าน สําหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

ผศ.ดร.อัจศรา  
ประเสริฐสิน 

มศว 145,000 
 

สิงหาคม 
2560  – 
กรกฎาคม 

2561 

72,500

3. โครงการการวิจัยและพัฒนาการวัด
และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความเป็นคนดี สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบ
ด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

ผศ.ดร.อัจศรา  
ประเสริฐสิน 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

 

1,900,000 
 

5 กันยายน 
2560 – 

3 มกราคม 
2561 

1,140,000

4. การพัฒนามาตรวัดและแนวทาง การ
ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน ตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

มศว 855,000 พฤศจิกายน 
2560 –  

ตุลาคม 2561

855,000

5. การประเมินโครงการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานและเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยน
ผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ 

อ.ดร.ปิยพงษ์ 
คล้ายคลึง 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

1,500,000 กันยายน 
2560 – 

พฤษภาคม 
2561 

300,000

6. การประเมินแผนสร้างเสริมสุขภาวะ
กลุ่มองค์กรพระพุทธศาสนา 

อ.ดร.ปิยพงษ์ 
คล้ายคลึง 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

2,000,000 กันยายน 
2560 – 

กรกฎาคม 
2561 

400,000
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ทุนวิจัยภายนอก/ชื่อเรื่อง นักวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ 
ปีของสัญญา

ท่ีรับทุน 

คิดเป็นเงิน
สนับสนุน

วิจัย 
7. การประเมินโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์ (engagement Thailand) 

อ.ดร.ปิยพงษ์ 
คล้ายคลึง 

คลังสมองของชาติ 300,000 มีนาคม 2560 
– 

กรกฎาคม 
2561 

300,000

8. การประเมินโครงการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.) 

อ.ดร.ปิยพงษ์  
คล้ายคลึง 

อ.ดร.กาญจนา  
ตระกูลวรกุล 

อ.ดร.เกียรติยศ   
กุลเดชชัยชาญ 
อ.ดร.พนัส   
จันทร์เปล่ง 
อ.ดร.อมรา   
วิสูตรานุกูล 

สถาบันส่งเสริม
การสอน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(สสวท.) 

1,000,000 1 กุมภาพันธ์ 
2561 –     

31 มกราคม 
2562 

833,333

9. การประเมินโครงการบูรณาการ 
สะเต็มศึกษา: การติดตามผลการ
พัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล 

อ.ดร.ปิยพงษ์  
คล้ายคลึง 

อ.ดร.กาญจนา  
ตระกูลวรกุล 

อ.ดร.เกียรติยศ 
กุลเดชชัยชาญ 
อ.ดร.พนัส   
จันทร์เปล่ง 
อ.ดร.อมรา   
วิสูตรานุกูล 

สถาบันส่งเสริม
การสอน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(สสวท.) 

1,000,000 1 กุมภาพันธ์ 
2561 –     

31 มกราคม 
2562 

833,333

10. การวิจัยประเมินผลโครงการความ
ร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธี
จัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัด 

อ.ดร.มานิดา  
ชอบธรรม 

โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ 

1,600,000 17 มีนาคม 
– 28 

กันยายน 
2561 

1,120,000

รวมเงินวิจัยท้ังหมด (เทียบสัดส่วนอาจารย์ประจํา 15 คน
หากจะได้คะแนน 5 ต้องได้เงินวิจัยรวมมากกว่า 1,500,000 บาท) 

6,354,086

เฉลี่ยเงินวิจัยต่ออาจารย์ 1 คน (เทียบสัดส่วนอาจารย์ประจํา 15 คน
หากจะได้คะแนน 5 ต้องได้เงินวิจัยต่ออาจารย์ 1 คนมากกว่า 100,000 บาท) 

423,605.73

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 ได้คะแนน 5 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี ปีปฏิทิน 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์์ขึ้น  
เพ่ือแสดงให้้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองเป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม วิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่าน
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน หรือองค์์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา ตามเกณฑ์์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมี
วิธีการคิด ดังน้ี 
 
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  
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ผลดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน 
ในปฏิทิน 2560 อาจารย์ประจําสํานักทดสอบฯ มีจํานวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เกือบครบ 

ทุกคน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร .สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .วิชุดา กิจธรธรรม           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ และอาจารย์ ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง นอกจากน้ียังมี
อาจารย์ที่ทํางานวิจัยให้หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี 
กล้าหาญ และอาจารย์ ดร.มานิดา ชอบธรรม สามารถสรุปจํานวนผลงานวิชาการตามเกณฑ์ระดับคุณภาพดังน้ี 
(eptb 2.3_0_1) (eptb 2.3_0_2) 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ จํานวน 4 ช้ินงาน 
- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวน 1 ช้ินงาน 
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จํานวน 31 ช้ินงาน 
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จํานวน 4 ช้ินงาน 
- รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. จํานวน 

8 ช้ินงาน 
 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

   

X 100   ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (36.2) 
  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
   

= 241.33 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 
คะแนนที่ได้  = 

 

X 100 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (241.33) 

 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (40) 
 

= 5.00  
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ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเท่ากับ 36.2 และจํานวนอาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมดเท่ากับ 15 ดังน้ัน ผลการคํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 33.241=15
100×2.36  และเมื่อแปลงค่าร้อยละตามสูตร ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนัก

ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเท่ากับ 241.33 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 40 ดังน้ันคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.00 
คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.3_0_1 แบบรายงานการตีพิมพ์และบทความวิชาการของบุคลากรสํานักทดสอบฯ ปี พ.ศ. 2560
eptb 2.3_0_2 ผลงานทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2560
eptb 2.3_0_3 รายช่ืออาจารย์ที่แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
ร้อยละ 40 ร้อยละ 241.33 5.00 
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eptb 2.3_0_1 แบบรายงานการตีพิมพ์และบทความวิชาการของบุคลากรสํานักทดสอบฯ ปี พ.ศ. 2560 
 

แบบรายงานการตีพิมพบ์ทความวิจัยและบทความวิชาการ 
ของบุคลากรสาํนักทดสอบฯ 

ประจําปีปฏิทนิ พ.ศ.2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) 
 

ลําดับ อาจารย์ 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก

1 รศ.ดร.สุทธิวรรณ 
พีรศักด์ิโสภณ 

สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ. (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560). A Content Analysis of 
Research Synthesis on Entrance Exammination Scores for Higer Education 
Affecting Undergraduate Learning Achievement,วารสารครุศาสตร์สาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา, ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2,25 - 35. 

0.80

2 รศ.ดร.สุทธิวรรณ 
พีรศักด์ิโสภณ 

สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ, เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ. (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560).  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรงและวิธีระบบรับกลาง ปีการศึกษา 
2558, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 18, 220-229 

0.80

3 รศ.ดร.สุทธิวรรณ 
พีรศักด์ิโสภณ 

Naritsara Raipimai, Suthiwan Pirasaksopon, & Piyapong Khaikleng. (2017). An 
Evaluation of Science, Technology, and Mathematics Education Project Using 
Logic Model Approach: A Case Study of Bangkok Metropolitan School, 
Thailand. Proceeding of International Conference on Social Science and 
Management, May, 9-11, 2017, pp. 451-454. 

0.40

4 รศ.ดร.สุทธิวรรณ 
พีรศักด์ิโสภณ 

Teerapong Chanyang, Suthiwan Pirasaksopon, & Ruangdech Sirikit. (2017). An 
Evaluation of the Environmental Education for Sustainable Development 
Curriculum Using CIPP Model: A Case Study of Matthayomsuwitsereeanusorn 
High School. Proceeding of International Conference on Recent Advances in 
Business, Economics, Social Sciences and Humanities, Oct, 23-24, 2017, pp. 
1-3. 

0.40

5 ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

อังศินันท์ อินทรกําแหง, พิชชาดา สุทธิแป้นและวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สําหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค. 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23 (1), 87-104. 

0.80

6 ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

รุ่งนภา ต้ังจิตรเจริญกุล, วิชุดา กิจธรธรรม, สุรีพร อนุศาสนนันท์, พิกุล เอกวรางกูร, และ
จันทร์เพ็ญ ต้ังจิตรเจริญกุล. (2560). การศึกษาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึง
ประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23 (1), 147-168. 

0.80

7 ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

ปาจรีย์ ทรงเสรีย์และวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์, 23 (1), 169-186. 

0.80
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ลําดับ อาจารย์ 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก

8 ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

นันทพร กุลชนะธารา, อรพินทร์ ชูชม, และวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). การสร้างและพัฒนา
แบบวัดทุนทางสังคมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ท่ีจากครอบครัวเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 9 
(1), 153-169. 

0.80

9 ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

ปาลิดา เหมพฤทธ์ิ และวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). ปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของ
ครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 9 (1), 1-17, 
189-193. 

0.80

10 ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

วิศรุจน์ เมืองปลื้มและวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตสังคมและผลด้าน
ความภาคภูมิใจในผลงานวิชาการของการมีพฤติกรรมป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ
ของบัณฑิตศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 9 (1), 1-
2, 195-210. 

0.80

11 ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

สุนิสา ทรงอยู่, วิชุดา กิจธรธรรมและอรพินทร์ ชูชม. (2560). ผลของโปรแกรมพัฒนาจิต
อาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 11 (25), 153-163. 

0.80

12 ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

สุนิสา ทรงอยู่, วิชุดา กิจธรธรรมและอรพินทร์ ชูชม. (2560). ผลของโปรแกรมพัฒนา
แรงจูงใจอาสาตามแนวคิดทฤษฎีการรู้คิดทางสังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 9 (1), 82-91. 

0.60

13 ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

นันทพร กุลชนะธารา, อรพินทร์ ชูชมและวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ท่ีจาก
ครอบครัวเพ่ือเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 
23 (2), 23-41. 

0.80

14 ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

วิชุดา กิจธรธรรม, ประไพ ปลายเนตร, และอรพินทร์ ชูชม. (2560). การศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจของนักศึกษาคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส 
สถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 14 (1), 
164-175. 

0.80

15 ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

บุณฑริก เฉลิมโรจน์, กาญจนา ภัทราวิวัฒน์และวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). พฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษา. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 14 (1), 122-135. 

0.80

16 ผศ.ดร.เรืองเดช 
ศิริกิจ 

ศุภจิรา นาคโต, ครรชิต แสนอุบล, นิธิพัฒน์ เมฆขจรและเรืองเดช ศิริกิจ. (2560). 
การศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 6 (1), 94-104. 

0.80

17 ผศ.ดร.เรืองเดช 
ศิริกิจ 

สุวรรณ จูทะสมพากร, สกล วรเจริญศรี, คมเพชร ฉัตรศุภกุลและเรืองเดช ศิริกิจ. (2560). 
อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมเอ้ือต่อสังคม ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 6 (1), 124-135. 

0.80
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18 ผศ.ดร.เรืองเดช 
ศิริกิจ 

สาธร ใจตรง, สกล วรเจริญศรี, คมเพชร ฉัตรศุภกุลและเรืองเดช ศิริกิจ. (2560). การ
วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ ในกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์, 31 (98), 73-86. 

0.80

19 ผศ.ดร.เรืองเดช 
ศิริกิจ 

กฤษฎา แก้วสิงห์, พนิดา มารุ่งเรือง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์และเรืองเดช ศิริกิจ. (2560). การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถด้านคํานวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2. วารสารสุทธิปริทัศน์, 31 (100), 159-170. 

0.80

20 ผศ.ดร.เรืองเดช 
ศิริกิจ 

Thanyaluck Maneechod, Ruangdech Sirikit, & Urai Chaktrimongkhol. (2017). 
Development of a Logic Model for Evaluation of Literacy Project of Primary 
School in Ratchaburi Primary Education Service Area Office 1. Proceeding of 
International Conference on Social Science and Management, May, 9-11, 
2017, pp. 455-459. 

0.40

21 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

Wawta Techataweewan & Ujsara Prasertsin. (2017). Development of digital 
literacy indicators for Thai undergraduate students using mixed method 
research. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38 (3), 1-7. 

1.00

22 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ขวัญธิดา พิมพการ, ชนิดา มิตรานันท์ และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2560, มกราคม–
มิถุนายน). ประสบการณ์ความเข้มแข็งทางใจของสตรีท่ีมีการสูญเสียสามีจากสถานการณ์
ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 40(1).118-130. 

0.80

23 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

อิสริยา ปาริชาติกานนท์และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2560, มกราคม–มิถุนายน). ปัจจัยเชิง
สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 10(1).89-
103. 

0.80

24 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

อัจศรา ประเสริฐสิน, เทพสุดา จิวตระกูล และจอย ทองกล่อมศรี. (2560, กรกฎาคม-
ธันวาคม). การศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการทําวิจัยของครู. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 10(2).78-89. 

0.80

25 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

มยุรฉัตร นพกรสุขทองดี และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การ
ประเมินความต้องการจําเป็นเพ่ือพัฒนาการจัดการตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 
10(2).120-133. 

0.80

26 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ดนัย มณฑาทิพย์กุล, แววตา เตชาทวีวรรณ และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2560, กรกฎาคม-
ธันวาคม). การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
บรรณศาสตร์ มศว, 10(2).49-62. 

0.80

27 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

พรปวีณ์ แก้วนพรัตน์, อัจศรา ประเสริฐสิน และอมราพร สุรการ. (2560, มีนาคม-
เมษายน). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความฉลาดทางสุขภาพของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 26(2), 382-389. 

0.80
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28 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

พรรณธิภา เอ่ียมสิริปรีดา, อัจศรา ประเสริฐสินและนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ. (2560, เมษายน–
มิถุนายน). การสร้างเสริมพลังในผู้สูงอายุผ่านการทํางานอาสาสมัคร. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 11(2), 21-35. 

0.80

29 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

พรรณธิภา เอ่ียมสิริปรีดา, อัจศรา ประเสริฐสินและนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ. (2560, เมษายน–
มิถุนายน). การทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน
ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง : ความหมาย และองค์ประกอบ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 
23(2), 61-78. 

0.80

30 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

สุภชัย เจริญดี, อัจศรา ประเสริฐสิน, เติมศักด์ิ คทวณิชและนฤมล พระใหญ่. (ฉบับพิเศษ 
พ.ค. 2560). องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์,6(2), 635-645. 

0.80

31 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ปารมี  ศรีบุญทิพย์, นฤมล พระใหญ่, อัจศรา  ประเสริฐสินและเติมศักด์ิ   
คทวณิช. (กันยายน-ธันวาคม 2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการคิดเชิง
ระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University. ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10 (3), 38-51. 

0.80

32 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ธีระชน พลโยธา พาสนา จุลรัตน์ อัจศรา ประเสริฐสิน พิศมัย รัตนโรจน์สกุลและนิยะดา 
จิตต์จรัส. (2560). ความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียนสําหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา. วารสารสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ, 18 (36), 57-62. 

0.80

33 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ปรินดา ตาสี, ครรชิต  แสนอุบล, อัจศรา  ประเสริฐสินและภิญญาพันธ์ เพียซ้าย(กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความกรุณาต่อตนเองของนักศึกษา
สังคมสงเคราะห์. วารสารสังคมสงเคราะห์, 25 (2), 201-217. 

0.80

34 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ภารดี กําภู ณ อยุธยา, พาสนา จุลรัตน์, ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล 
และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2560, กุมภาพันธ์-กรกฎาคม). การศึกษาการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ในเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4-6. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 11 (2), 
123-135. 

0.80

35 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

บดี สุรินทรศักด์ิ และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาโมเดล
ปัจจัยเชิงสาเหตุการให้อภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีความเห็นอกเห็นใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 9(1),44-52. 

0.60

36 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

Chompookard, P., Surakarn, A., & Prasertsin, U. (2017). The Prevalence of 
Depression among First-Year Health Sciences Students at Thammasat 
University. The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences 
2017 Official Conference Proceedings, Art Center Kobe, Kobe, Japan, 69-76. 

0.40
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37 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

Jutavitaya, J., Intarakamhangb, U., & Prasertsin, U. (2017). The Effect of Group 
Couseling Program for Developing Self-Efficacy to Adversity Quotient in Real 
Time Company. The Asian Conference on Psychology & the Behavioral 
Sciences 2017 Official Conference Proceedings, Art Center Kobe, Kobe, 
Japan, 105-112. 

0.40

38 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

Klamcharoen, P., Intarakamhangb, U., & Prasertsin, U. (2017). Caregiver State 
of Mind and Role Performing of Counselors in Foster Homes. The Asian 
Conference on Psychology & the Behavioral Sciences 2017 Official 
Conference Proceedings, Art Center Kobe, Kobe, Japan, 97-104. 

0.40

39 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

Lertpiyawana, W., Intarakamhangb, U., & Prasertsin, U. (2017). Psychological 
Support Guideline of Mental Care Volunteers for Chronic Illness Patients. 
Proceedings of 2017 International Symposium on Education and Psychology, 
International Community House, Kyoto, Japan, 185-196. 

0.40

40 ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

Suntharovit, W., Khaikleng, P., & Prasertsin, U. (2017). A Training Module for 
Evaluation Capacity Building of Project Evaluation for Teachers in the Private 
Schools in the Metropolitan Area using Needs Assessment and 
Empowerment Evaluation Approach. Proceedings ofthe 5th International 
Conference on Social Science and Management, Kyoto, Japan, 492-499. 

0.40

41 อ.ดร.ปิยพงษ์ 
คล้ายคลึง 

รายงานการวิจัย เร่ือง การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.00

42 อ.ดร.ปิยพงษ์ 
คล้ายคลึง 

รายงานวิจัย เร่ือง การประเมินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล 

1.00

43 อ.ดร.ปิยพงษ์ 
คล้ายคลึง 

Kornphong Phattanapakornphong, Piyapong Khaikleng, & Ruangdech Sirikit. 

(2018).Guidelines for Curriculum Evaluation in Basic Education Level Applied 

Using by Meta-evaluation and Evaluation Synthesis. Proceeding of the 

Universal Academic Cluster International April Conference in Bangkok, Apr, 

26-27, 2018, pp. 1-6. 

0.40

44 อ.ดร.ปิยพงษ์ 
คล้ายคลึง 

Benjamaporn Ngamying, Piyapong Khaikleng, Kanjana Trakoonvorakun. 
(2018).Program Theory Development using by Process Tracing Method for Live 
Philosophically with the Self-Sufficiency Economy Value Promoting Evaluation
of Upper Secondary Students. Proceeding of the Universal Academic Cluster 
International April Conference in Bangkok, Apr, 26-27, 2018, pp. 14-21. 

0.40

45 อ.ดร.อุไร  
จักษ์ตรีมงคล 

สุทธิศักด์ิ สุริรักษ์, อุไร จักษ์ตรีมงคล, อนันต์ มาลารัตน์และปริญญา จิตอร่าม. (2560). ผล
การสังเคราะห์ตัวชี้วัดสมรรถนะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
(สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก. วารสารการ
พยาบาลและการศึกษา, 10 (4), 76-94. 

0.80
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ลําดับ อาจารย์ 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก

46 อ.ดร.อุไร  
จักษ์ตรีมงคล 

Sirinat Moonmuang, Urai Chaktrimongkhol, & Kanjana Trakoonvorakun. 
(2017). Need Assessment for Competence Development in the 21st Century 
for Bachelor of Fine and Applied Arts 4th Year Students. Proceeding of 
International Conference on Social Science and Management, May, 9-11, 
2017, pp. 481-491. 

0.40

47 อ.ดร.รุ่งฤดี 
กล้าหาญ 

รายงานการวิจัยการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ: มิติด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1.0

48 อ.ดร.รุ่งฤดี 
กล้าหาญ 

Rungrudee Klaharn. (2017). The satisfaction of thai students towards the test 
administration of the national institute of educational testing service. 
International Journal of Social Sciences, 3 (2). 1349-1362. 

0.40

49 อ.ดร.รุ่งฤดี 
กล้าหาญ 

Rungrudee Klaharn. (2017). The need assessment for improving the 
competence of thai teachers in the measurement and evaluation of 
analytical thinking. International Journal of Social Sciences, 3 (2). 1269-1275. 

0.40

50 อ.ดร.มานิดา  
ชอบธรรม 

รายงานการประเมินผลสําเร็จการบริการวิชาการ ตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1.00

51 อ.ดร.นวรินทร์  
ตาก้อนทอง 

นวรินทร์  ตาก้อนทอง, (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) .การใช้กระบวนการ วิจัยแบบก่อรูป
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2, 421-438. 

0.80

  ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 36.2
  คิดเป็นร้อยละ 241.33
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสํานักทดสอบฯ ดังน้ันสํานักทดสอบฯ พึงให้  

บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด และในด้านที่สํานักทดสอบฯ    
มีความเช่ียวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะชุมชนและสังคมโดยกว้าง รูปแบบ
การให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การให้บริการสอบให้คําปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการเป็นต้นสํานักทดสอบฯ ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวนตัวบ่งชี ้1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
- งานบริการการสอบ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 310 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5352 
  อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล เบอร์โทรศัพท์ 1-5036 

  อาจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 404 
  อาจารย์ ดร.มานิดา  ชอบธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 304 
  อาจารย์ ดร.นวรินทร์  ตาก้อนทอง เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 303 
  อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง เบอร์โทรศัพท์ 1-1376 
  อาจารย์ ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 308 
  อาจารย์ ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล เบอร์โทรศัพท์ 1-1377 
  อาจารย์ ดร.เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 307 
ผู้รวบรวมข้อมูล : งานบริการการสอบ 
  นางสุนันทา  สมใจ เบอร์โทรศัพท์ 1-5363  
  นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 
  นางสาวณิชาบูล  สิงไทยสงค์ เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 
  นางธัญชนก  เพ็งเพราะ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
  นายไพฑูรย์  พูลสุข เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 301 
  นางสาวศุภรัตน์  วินิจวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 
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  นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 
  นายสุพิเชษฐ์  ตองอ่อน เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 204 
ผู้รวบรวมข้อมูล : งานบริการวิชาการ 
  นางสาวสว่างจิตร์  พัชรมณีปกรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1372 
  นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรูญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
  นางธัญชนก  เพ็งเพราะ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
  นายเอกราช  นาแหยม เบอร์โทรศัพท์ 1-5206 
  นางสาวจรุณี  วันทอง เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
  นายไพฑูรย์  พูลสุข เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 301 
  นางสาวศุภรัตน์  วินิจวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 
  นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 
ผู้รวบรวมข้อมูล : งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
  นางสาวนัยนา  เก่ากลางดอน เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
  นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรูญ   เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
  นางธัญชนก  เพ็งเพราะ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
  นายเอกราช  นาแหยม เบอร์โทรศัพท์ 1-5206 
  นายทรงเกียรติ  เถนว้อง เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
  นางสุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                        ห น้ า | 47  

ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1    การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหน่ึงของมหาวิทยาลัย ดังน้ันคณะควรคํานึงถึงกระบวนการ   
ในการให้้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ 
ประจําปี ทั้งการบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์ แก่ชุมชน  
โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนแก่ 
นิสิตให้มีประสบการณ์จากสภาพจริง และนํามาใช้้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์์ที่สร้างความพึงพอใจ ต่อชุมชนและ 
สังคมอย่างและยั่งยืน 
 
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 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  

 
ผลดําเนินการ   

สํานักทดสอบฯ มีภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมใน 3 ด้าน คือ 1) การบริการการสอบ       
2) การบริการวิชาการ และ 3) การบริการวิชาการแก่ชุมชน (eptb 3.1_1_1) โดยทั้ง 3 ด้าน มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม     
แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 
8/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (eptb 3.1_1_2) ทั้งน้ี สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ดังน้ี   

1) การบริการการสอบแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งมีการดําเนินการต่อเน่ืองมาทุกปี ตามพันธกิจ
ของหน่วยงานที่ขอใช้บริการ คือ เพ่ือการสอบคัดเลือก เพ่ือการแนะแนว เพ่ือศึกษาต่อ การสอบเพ่ือชิงทุนทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งการจัดสอบเพ่ือการประเมินผลในการเลื่อนตําแหน่ง (eptb 3.1_1_3) ตามรายงานการบริการการสอบ 
(eptb 3.1_1_4) สําหรับขั้นตอนในการให้บริการการสอบ (eptb 3.1_1_5) เป็นไปตามมาตรฐาน การดําเนินการสอบ
ของสํานักทดสอบฯ และดําเนินการสอบตามข้อกําหนดในการจัดสอบ (eptb 3.1_1_6) อย่างเคร่งครัด โดยข้ันตอน
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ที่สําคัญภายหลังการให้บริการคือ ระบบการประเมินการให้บริการ 2 ทาง ทั้งจากวิทยากรภายในซึ่งจะทํา         
การประเมินต้ังแต่การประสานงาน ช่วงระหว่างการดําเนินงานและภาพรวมของผู้มารับบริการ และอีกส่วนมาจาก
การประเมินของหน่วยงานท่ีมาขอรับบริการ ซึ่งมี การประเมินต้ังแต่การมาติดต่อ ช่วงระหว่างการบริการ ไปจนถึง
การสรุปผลการสอบ โดยผู้รับบริการจะส่งผลการประเมินมายังสํานักทดสอบฯ และข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน 
จะถูกนํามาใช้ในการสรุปและนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุง  การให้บริการการสอบ
ต่อไป (eptb 3.1_1_7 และ eptb 3.1_1_8)    

2) การบริการสร้างและจัดทําแบบทดสอบแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นการให้บริการตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงานท่ีขอใช้บริการ (eptb 3.1_1_9) สําหรับในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมามี
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เข้ามาขอรับบริการโดยทางสํานักทดสอบฯ ก็ได้ให้บริการกับทางหน่วยงานที่มา
ขอรับบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างดี แต่ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานที่มาขอรับบริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้
สํานักทดสอบฯ ไม่เปิดเผยข้อมูลการมาขอใช้บริการของหน่วยงาน ด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพของสํานักทดสอบฯ 
จึงไม่ได้เผยแพร่งานในส่วนน้ีแก่บุคคลทั่วไป 
 3) การบริการวิชาการแก่สังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบเก่ียวกับ 
การบริการวิชาการ โดยปีงบประมาณ 2561 ได้ทําโครงการต่าง ๆ ดังน้ี 
 3.1) โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้านการ
ประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 ณ 
จังหวัดนครนายก (eptb 3.1_1_10) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการประเมินโครงการ 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
และองค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความสามารถในการนําผลการประเมินโครงการไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการต่อไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เพ่ือ
ดําเนินการเป็นจํานวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยโครงการฯ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
ครั้งที่ 1 “การพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินโครงการของนักเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียน” 
และกิจกรรมคร้ังที่ 2 “การพัฒนาความสามารถของครูมัธยมศึกษาและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน     
การประเมินโครงการ” เป็นการร่วมมือกันของอาจารย์และบุคลากรทุกคนภายในสํานักทดสอบฯ อาจารย์และ
บุคลากรจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยาลัย (eptb 3.1_1_11)   
รวมไปถึงหน่วยงานจากภายนอกนั่นคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (สพป. นครนายก) 
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) (สพม. เขต 7) โดยในช่วง 
การดําเนินโครงการฯ มีการประชุมร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อมอบหมายหน้าที่และประสานงานให้      
การทํางานมีความราบร่ืน และภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ได้นําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี และจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการฯ (eptb 3.1_1_12) เสนอต่อส่วนกิจการ
เพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
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 3.2) โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในช้ันเรียน ประจําปีงบประมาณ 2561 ระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครนายก (eptb 3.1_1_13) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการใช้ผลการสอบเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 2.เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์จุดเด่น
หรือจุดที่ควรพัฒนาผู้เรียนได้ 3. เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบการวิจัยในการพัฒนาจุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนาของ
ผู้เรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เพ่ือดําเนินการเป็นจํานวนเงิน 
260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยโครงการฯ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมครั้งที่ 1 และ
กิจกรรมครั้งที่ 2 เป็นการร่วมมือกันของอาจารย์และบุคลากรทุกคนภายในสํานักทดสอบฯ (eptb 3.1_1_14) รวม
ไปถึงหน่วยงานจากภายนอกน่ันคือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (สพป. นครนายก) และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) (สพม. เขต 7) โดยในช่วงการดําเนิน
โครงการฯ มีการประชุมร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อมอบหมายหน้าที่และประสานงานให้การทํางาน         
มีความราบรื่น และภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ได้นําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานผล        
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี และจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการฯ (eptb 3.1_1_15) เสนอต่อส่วนกิจการเพ่ือ
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  

3.3) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงานส่วนกิจการเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ช่ือโครงการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2560 ถึง 26 มกราคม 2561 ณ จังหวัดน่าน จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว (eptb 3.1_1_16) 
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานของโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย       
2. เพ่ือประเมินผลลัพธ์ของโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 4. เพ่ือศึกษากระบวนการขับเคล่ือน
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือดําเนินการเป็นจํานวนเงิน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน) โดยโครงการฯ มีกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3 
จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา) ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน) ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี) เป็นการร่วมมือกันของอาจารย์และ
บุคลากรทุกคนภายในสํานักทดสอบฯ อาจารย์และบุคลากรจากคณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา และส่วนกิจการเพ่ือสังคม (eptb 3.1_1_17) รวมไปถึงหน่วยงาน
จากภายนอกน่ันคือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และศึกษานิเทศก์ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งได้มี
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการตรวจเย่ียมพ้ืนที่ (eptb 3.1_1_18) เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โครงการต่อไป  

4) การให้บริการวิชาการ สํานักทดสอบฯ ได้ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทําหนังสือเชิญเป็น
วิทยากร โดยคณาจารย์สํานักทดสอบฯ ได้ให้ความรู้ด้านการวัดและประเมิน การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ   
การวิเคราะห์และหาคุณภาพของข้อสอบ ในรูปแบบการเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
หน่วยงานที่เสนอทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยมีโครงการบริการวิชาการรวมทั้งหมด 6 โครงการ 
(ดําเนินการเสร็จแล้ว 1 โครงการ) ดังน้ี  
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4.1) โครงการบริการทางวิชาการ (ด้านการให้บริการการทดสอบร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)) (eptb 3.1_1_19) 

- จัดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 
- จัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 
- จัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 
โครงการฯ ดําเนินการเสร็จแล้ว (มีการรายงานสรุปค่าใช้จ่ายผ่านคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ    

ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
4.2) โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 (ด้านการจัดทําแบบทดสอบ) 
หน่วยงานภาครัฐ (ระหว่างเดือนกันยายน 2560 – พฤษภาคม 2561) 
โครงการฯ อยู่ระหว่างดําเนินการเกี่ยวกับเอกสาร 
4.3) โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (ด้านการสร้างแบบทดสอบ)  
หน่วยงานภาครัฐ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – เดือนสิงหาคม 2561) 
โครงการฯ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
4.4) โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 (ด้านการสร้างแบบทดสอบ) 
หน่วยงานภาคเอกชน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561) 
โครงการฯ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
4.5) โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 (ด้านการสร้างแบบทดสอบ) 
หน่วยงานภาคเอกชน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561) 
โครงการฯ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
4.6) โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 (ด้านการจัดทําแบบทดสอบ) 
หน่วยงานภาครัฐ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2561) 
โครงการฯ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 3.1_1_1 แผนบริการวิชาการ
eptb 3.1_1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 8/2560  

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 
eptb 3.1_1_3 เอกสารการขอใช้บริการการสอบ (เพ่ือการสอบคัดเลือก เพ่ือการแนะแนว เพ่ือศึกษาต่อ 

การสอบเพ่ือชิงทุน ฯลฯ) 
eptb 3.1_1_4 รายงานการบริการการสอบ (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) 
eptb 3.1_1_5 เอกสารขั้นตอนการให้บริการการสอบ
eptb 3.1_1_6 ข้อกําหนดในการจัดสอบ
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_1_7 ผลการการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสอบ (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)
eptb 3.1_1_8 เอกสารสรุปแบบบันทึกของวิทยากรในการดําเนินการสอบ
eptb 3.1_1_9 เอกสารการขอใช้บริการการสอบหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
eptb 3.1_1_10 โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบล

ด้านการประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_1_11 เอกสารหนังสือเชิญวิทยากร โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและ

องค์การบริหารส่วนตําบลด้านการประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_1_12 รายงานผล โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหาร

ส่วนตําบลด้านการประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_1_13 โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สูก่ารวิจัยในช้ันเรียน ประจําปีงบประมาณ 2561
eptb 3.1_1_14 เอกสารหนังสือเชิญวิทยากร โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน 

ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_1_15 รายงานผล โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในช้ันเรียน  

ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_1_16 โครงการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
eptb 3.1_1_17 วิทยากร โครงการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
eptb 3.1_1_18 แบบฟอร์มสรปุข้อมูลการตรวจเย่ียมพ้ืนที่
eptb 3.1_1_19 โครงการบริการทางวิชาการ
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2.   โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม  

 
ผลดําเนินการ  

สํานักทดสอบฯ ได้จัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาสังคม  
โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม แล้วนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2560 (eptb 3.1_2_1, eptb 3.1_2_2) เช่น โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม 1) โครงการ      
การพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้านการประเมินโครงการ (eptb 
3.1_2_3, eptb 3.1_2_4) 2) โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (eptb 3.1_2_5, 
eptb 3.1_2_6) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการการสอบ (eptb 
3.1_2_7) เป็นต้น 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 8/2560  

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 วาระที่ 4.4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.5 แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

eptb 3.1_2_2 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
eptb 3.1_2_3 รายงานผล โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหาร

ส่วนตําบลด้านการประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_2_4 เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษา

และองค์การบริหารส่วนตําบลด้านการประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_2_5 รายงานผล โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในช้ันเรียน  

ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_2_6 เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัย

ในช้ันเรียน ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_2_7 เอกสารสรุปแบบบันทึกของวิทยากรในการดําเนินการสอบ
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3.   โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า  
 
ผลดําเนินการ  

สํานักทดสอบฯ มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า (eptb 3.1_3_1) ดังน้ี 
1) โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้านการประเมิน

โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เพ่ือดําเนินการให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม เป็นจํานวนเงิน 800,000 บาท โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูที่สอนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครนายก (eptb 3.1_3_2, eptb 3.1_3_3) 

2) โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เพื่อดําเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นจํานวนเงิน 
260,000 บาท โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครนายก 
(eptb 3.1_3_4, eptb 3.1_3_5) 

ด้วยสํานักทดสอบฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการสร้างและ
พัฒนาเคร่ืองมือวัดที่เป็นมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินที่มีศักยภาพ ดังน้ัน จึงต้องการท่ีจะ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมิน สามารถนําไปใช้และปฏิบัติได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ ทําให้สะท้อนถึงผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและคุณภาพของผู้เรียน ทั้งนี้ผลจาก        
การดําเนินโครงการดังกล่าวได้ช่วยพัฒนาครูให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการวัดผลและประเมินผลดีขึ้น โดยได้
ดําเนินการในเขตจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นไปตามผลสํารวจความต้องการเพ่ือการพัฒนาครูทั้งในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก ซึ่งผลจากโครงการนี้ทําให้ครูอาจารย์ได้รับการพัฒนาความสามารถด้าน    
การวัดและประเมินตามบริบทของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนอย่างแท้จริง 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_3_1 แผนบริการวิชาการแก่สังคม
eptb 3.1_3_2 โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบล

ด้านการประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_3_3 ใบเซ็นช่ือผู้เข้ารับการอบรม โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและ

องค์การบริหารส่วนตําบลด้านการประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_3_4 โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สูก่ารวิจัยในช้ันเรียน ประจําปีงบประมาณ 2561
eptb 3.1_3_5 ใบเซ็นช่ือผู้เข้ารับการอบรม โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในช้ันเรียน 

ประจําปีงบประมาณ 2561 
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4.   ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในข้อ 1 และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

 
ผลดําเนินการ  

สํานักทดสอบฯ ได้ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม         
โดยประกอบไปด้วย 5 โครงการ 4 ตัวช้ีวัด ทั้งน้ี การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ 4 ตัวช้ีวัด (eptb 3.1_4_1) ซึ่งผล
การประเมินทั้ง 5 โครงการ มีดังน้ี 

1) โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมิน มีตัวชี้วัด คือ จํานวนครั้งที่สํานักทดสอบฯ        
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล โดยเป้าหมายคือ จํานวน 2 ครั้ง โครงการน้ีสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 

2) โครงการบริการการสอบ มีตัวชี้วัดความสําเร็จ 2 ข้อ คือ 1. จํานวนครั้งของการให้บริการการสอบ    
โดยเป้าหมายคือ จํานวน 100 ครั้ง 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ เป้าหมายคือ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการมีค่าตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป โครงการนี้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ทั้ง 2 ตัวชี้วัด  
โดยภายหลังการเสร็จสิ้นช่วงระยะเวลาการดําเนินงานฝ่ายบริการการสอบได้มีการสรุปข้อมูลผลการประเมิน   
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสอบ และนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และวางแผนงานต่อไป 
(eptb 3.1_4_2, eptb 3.1_4_3) 

3) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ 
3.1) โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้านการ

ประเมินโครงการ ตัวช้ีวัดคือ ความพึงพอใจจากการรับบริการ เป้าหมายคือ ร้อยละ 95 และร้อยละของผู้รับบริการ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์เป้าหมายคือ ร้อยละ 85 ซึ่งกิจกรรมคร้ังที่ 1 ความพึงพอใจจากการรับบริการ คือ 97.10 
(ค่าเฉล่ีย 4.85) และ ร้อยละของผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ คือ 87.34 (ค่าเฉล่ีย 4.36) ส่วนกิจกรรม   
ครั้งที่ 2 ความพึงพอใจจากการรับบริการ คือ 97.73 (ค่าเฉลี่ย 4.88) และ ร้อยละของผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ คือ 88.64 (ค่าเฉล่ีย 4.43) โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ โดยภายหลังการเสร็จสิ้นช่วง
ระยะเวลาการดําเนินงาน โครงการฯ ได้มีการสรุปข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ การนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 
มิถุนายน 2561 เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและวางแผนงานต่อไป (eptb 3.1_4_4) 

3.2) โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในช้ันเรียน ตัวช้ีวัดคือ ความพึงพอใจจากการรับ
บริการ เป้าหมายคือ ร้อยละ 95 และร้อยละของผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์เป้าหมายคือ ร้อยละ 85     
ซึ่งกิจกรรมครั้งที่ 1 ความพึงพอใจจากการรับบริการ คือ 96.36 (ค่าเฉล่ีย 4.81) และ ร้อยละของผู้รับบริการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คือ 89.09 (ค่าเฉลี่ย 4.45) ส่วนกิจกรรมครั้งที่ 2 ความพึงพอใจจากการรับบริการ คือ 
100.00 (ค่าเฉลี่ย 5.00) และ ร้อยละของผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ คือ 89.47 (ค่าเฉล่ีย 4.47) โครงการ
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ โดยภายหลังการเสร็จสิ้นช่วงระยะเวลาการดําเนินงาน โครงการฯ ได้มีการสรุป
ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ 
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ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและวางแผนงานต่อไป (eptb 3.1_4_5) 

4) โครงการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพ วารสารการวัดผลการศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถเผยแพร่ได้ตามกําหนดเวลา คือ 2 ฉบับต่อปี และได้รับ
คัดเลือกให้เข้าฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) บรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว้ (eptb 3.1_4_6) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_4_1 สรุปการประเมินความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ
eptb 3.1_4_2 ผลการการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสอบ (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)
eptb 3.1_4_3 เอกสารสรุปแบบบันทึกของวิทยากรในการดําเนินการสอบ
eptb 3.1_4_4 รายงานผล โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหาร

ส่วนตําบลด้านการประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_4_5 รายงานผล โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในช้ันเรียน  

ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_4_6 ข้อมการเข้าฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(TCI) 
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5.   นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 
ผลดําเนินการ  

สํานักทดสอบฯ ได้ประเมินตามตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแผน หลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรมในแต่ละระยะ 
เพ่ือวางแผนในการดําเนินการในคร้ังต่อ ๆ อาทิเช่น โครงการบริการการสอบ มีการนําผลการดําเนินโครงการใน
ช่วงเวลาตลอดปีงบประมาณมาสรุปเพ่ือให้ได้สารสนเทศในมิติต่าง ๆ โดยข้อมูลผลการประเมินได้มาจากทั้งบุคลากร
ภายใน และผู้มาขอรับบริการจากภายนอก จากน้ันจึงเสนอต่อที่ประชุมสํานักทดสอบฯ เพ่ือให้การดําเนินโครงการ
ในปีต่อไปมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น และยังนําข้อมูลจากการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคมต่อไป (eptb 3.1_5_1, eptb 3.1_5_2) 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (1) โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การ
บริหารส่วนตําบลด้านการประเมินโครงการ ในช่วงของการดําเนินโครงการน้ัน เน่ืองจากโครงการฯ มีกิจกรรม 2 ครั้ง 
โดยโครงการฯ ได้มอบหมายนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมินรับผิดชอบงานประเมินกิจกรรมที่  
จัดทั้งในช่วงก่อนดําเนินกิจกรรม ระหว่างดําเนินกิจกรรม และหลังดําเนินกิจกรรมในทุกครั้งที่จัด ซึ่งบูรณาการกับ
รายวิชา วม 523 ปฏิบัติการการประเมิน (eptb 3.1_5_3) (2) โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัย
ในช้ันเรียน ในช่วงของการดําเนินโครงการน้ัน เน่ืองจากโครงการฯ มีกิจกรรม 2 ครั้ง โดยโครงการฯ ได้มอบหมาย
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมินรับผิดชอบงานประเมินกิจกรรมที่จัดทั้งในช่วงก่อนดําเนินกิจกรรม 
ระหว่างดําเนินกิจกรรม และหลังดําเนินกิจกรรมในทุกคร้ังที่จัด ซึ่งบูรณาการกับรายวิชา วม 531 การประเมิน 
(eptb 3.1_5_4) โดยทางคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ จึงได้มีนําผลการประเมินกิจกรรมในทุกคร้ัง มาปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้ามารับบริการมากที่สุด หลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการฯ ได้นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ทดสอบฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป เพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะต่อไป  

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_5_1 ผลการการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสอบ (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)
eptb 3.1_5_2 เอกสารสรุปแบบบันทึกของวิทยากรในการดําเนินการสอบ
eptb 3.1_5_3 รายงานผล โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหาร

ส่วนตําบลด้านการประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_5_4 รายงานผล โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในช้ันเรียน  

ประจําปีงบประมาณ 2561 
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6.   คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจําในคณะ  
 
ผลดําเนินการ  

สํานักทดสอบฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้จัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 2 โครงการ ซึ่งมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วม ดังนี้ (1) โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรใน
สถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้านการประเมินโครงการ โครงการน้ี กิจกรรมคร้ังที่ 1 มีอาจารย์ใน 
สํานักทดสอบฯ เข้าร่วมจํานวน 9 คน จากจํานวนอาจารย์ในสํานักทดสอบฯ ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
และ กิจกรรมครั้งที่ 2 มีอาจารย์ในสํานักทดสอบฯ เข้าร่วมจํานวน 9 คน จากจํานวนอาจารย์ในสํานักทดสอบฯ 
ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60 (eptb 3.1_6_1, eptb 3.1_6_2) (2) โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สู่การวิจัยในช้ันเรียน โครงการนี้ กิจกรรมครั้งที่ 1 มีอาจารย์ในสํานักทดสอบฯ เข้าร่วมจํานวน 12 คน จากจํานวน
อาจารย์ในสํานักทดสอบฯ ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และ กิจกรรมครั้งที่ 2 มีอาจารย์ในสํานักทดสอบฯ 
เข้าร่วมจํานวน 9 คน จากจํานวนอาจารย์ในสํานักทดสอบฯ ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60 (eptb 3.1_6_3, 
eptb 3.1_6_4) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_6_1 โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบล

ด้านการประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
eptb 3.1_6_2 เอกสารหนังสืออนุมัติบุคลากรไปราชการ โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากร

ในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้านการประเมินโครงการ  
ประจําปีงบประมาณ 2561 

eptb 3.1_6_3 โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สูก่ารวิจัยในช้ันเรียน ประจําปีงบประมาณ 2561
eptb 3.1_6_4 เอกสารหนังสืออนุมัติบุคลากรไปราชการ โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

สู่การวิจัยในช้ันเรียน ประจําปีงบประมาณ 2561 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6 ข้อ    6 ข้อ    5 
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องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสํานักทดสอบฯ ดังน้ัน จึงต้องมี

ระบบและกลไกการดําเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้ จํานวนตัวบ่งชี ้1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์ ดร.เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 307 
  อาจารย์ปานวาสน์  มหาลวเลิศ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 309 
  อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล เบอร์โทรศัพท์ 1-5036 
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายไพฑูรย์  พูลสุข เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 301 
  นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
  ว่าที่ร้อยตรีวิวัตน์  พรหมสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1371 
  นางสาวศุภรัตน์  วินิจวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 
  นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1    ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริการจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม       
ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
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 

สํานักทดสอบฯ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือดูแลกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในแต่ละคร้ัง เช่น โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ครบรอบ 57 ปี (eptb 4.1_1_1) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_1_1 คําสั่งคณะกรรมการโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ครบรอบ 57 ปี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                        ห น้ า | 60  

2.   จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ จัดทําแผนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสาน    
องค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ    
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (eptb 4.1_2_1) มีนโยบายเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ และเป็นผู้จัดกิจกรรมที่ดําเนินการทุกปี คือ โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ (eptb 
4.1_2_2) วันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ได้วางแผนเตรียมการนิมนต์พระมาทําบุญให้ผู้ก่อตั้งสํานักทดสอบฯ และ
คณาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว เทศน์ให้พร ถวายภัตตาหารเพล  

ตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแบ่งเป็น 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่         
1) ตัวบ่งช้ีโครงการท่ีบุคลากรสํานักทดสอบฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 2) บุคลากรสํานักทดสอบฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ (eptb 4.1_2_2) 

คณะกรรมการบริหารสํานักทดสอบฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ
เป็นประจําทุกปี โดยนําเงินงบประมาณจากส่วนกลางที่เป็นเงินรายได้สํานักทดสอบฯมาบริหารและดําเนินการ
(eptb 4.1_2_3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_2_1 แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสํานักทดสอบฯ
eptb 4.1_2_2 โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ครบรอบ 57 ปี
eptb 4.1_2_3 เอกสารการจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพ่ือดําเนินโครงการวันสถาปนา

สํานักทดสอบฯ 
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3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีการกํากับติดตามโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประจําอย่างต่อเน่ือง  
โดยก่อนจัดกิจกรรมจะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการก่อนวันจัดงาน เพ่ือสอบถามข้อมูลและประเภทกิจกรรม   
ที่จะจัดในแต่ละปี มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน (eptb 4.1_3_1) แจ้งกําหนดการ เน้ือหากิจกรรม 
 สําหรับกิจกรรมที่จะเข้าร่วมงานกับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการ
สํานักทดสอบฯ จะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยงานสารบรรณจะส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมงานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (eptb 4.1_3_2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_3_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ประจําปี 2560
eptb 4.1_3_2 เอกสารประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย 

 
 

4.   ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
ผลดําเนินการ 

เมื่อพิจารณา ตัวบ่งช้ีการประเมินความสําเร็จแยกตามผู้ดําเนินการสําหรับกิจกรรมที่สํานักทดสอบฯ      
เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยมีตัวบ่งชี้ 2 ตัว ได้แก่ 1) ร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือ มีคนร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป และ 2) จํานวนโครงการ/กิจกรรม    
ที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยฯอย่างน้อย 3 ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์จากหลักฐานรูปถ่ายในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม (eptb 
4.1_4_1) สรุปตัวบ่งช้ี ถือว่าบรรลุตามเป้าหมาย เพราะบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 7 ครั้ง และ    
ทุกคร้ังมีบุคคลากรเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 10 ตามตาราง ดังน้ี 

จํานวนคร้ังที่เข้าร่วม ร้อยละบุคลากร
1. กิจกรรมวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 68 ปี ในวันที่ 15 กันยายน 2560 8 คน
2. กิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 5 คน
3. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 1/2560 ของสาขาวิทยาการการประเมิน ในวันที่ 9 กันยายน 2560 9 คน
4. กิจกรรมงานตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 11 คน
5. กิจกรรม SWU Night Party 2018 แฟนซีปีใหม ่ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 14 คน
6. กิจกรรมโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ในวันที่ 5 เมษายน 2561 6 คน
7. กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย วางพานพุ่ม ในวันที่ 28 เมษายน 2561 5 คน
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ทั้งน้ีสํานักทดสอบฯ ได้ประเมินผลแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเสนอคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 4.5 (eptb 4.1_4_2) 

ส่วนโครงการงานวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ประจําปี 2561 ได้ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว โดยกําหนดการ
จัดโครงการมีขึ้น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และทางสํานักทดสอบฯ ได้วางแผนเพ่ือประเมินความสําเร็จตามตัว
บ่งช้ีที่ได้กําหนดขึ้น และสรุปผลการประเมินเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานต่อกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ  
ต่อไป มีร่างการประเมินผลตามตัวบ่งช้ี ดังน้ี  

 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด แผน ผล เป้าหมาย

1.บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
 

1.1 ร้อยละบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ร้อยละ ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

1.2 จํานวนคร้ังที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

ครั้ง 3 7 

2. บุคลากรเขา้ร่วม
กิจกรรมวันสถาปนา
สํานักทดสอบฯ 

2.1 ร้อยละบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 

2.2 ระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ค่าเฉล่ีย 4 4 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_4_1 ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 2561
eptb 4.1_4_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 2/2561 

 
 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ผลดําเนินการ 

ผลจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ต้ังแต่ปี 2558 
– 2559 มีข้อเสนอแนะว่า ควรเชิญบุคลากรเกษียณอายุราชการมาอีกทุกคร้ัง ดังน้ันการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
สํานักทดสอบฯ ปี 2561 จึงได้ส่งจดหมายเรียนเชิญบุคลากรที่เกษียณอายุราชการมาร่วมงาน (eptb 4.1_5_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_5_1 จดหมายเชิญบุคลากรที่เกษียณอายุราชการมาร่วมงาน
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6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ และการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกปีผ่านเว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ ที่ http://eptb.swu.ac.th/ และอีกช่องทางใน 
facebook : สํานักทดสอบฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (eptb 4.1_6_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 4.1_6_1 ภาพกิจกรรมที่ลงใน facebook

 
 

7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
ผลดําเนินการ 
 ไม่มีการดําเนินงานในส่วนน้ี เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
- - 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6 ข้อ    6 ข้อ    5 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
  

คณะต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําคณะทําหน้าที่ในการกํากับ    
ดูแลการทํางานของคณะให้มีประสิทธิภาพ คณะจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธ์ิผล
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 
ตัวบ่งชี้  จํานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ คอื 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1    การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ 
   ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.2     ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ตัวบ่งช้ี มศว 5.1   การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 
 ตัวบ่งช้ี มศว 5.2   การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
 
หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ : สกอ. 5.1 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5352 (ข้อ 1,3, 4, 6) 
  อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง เบอร์โทรศัพท์ 1-1376 (ข้อ 2, 5, 7) 
  อาจารย์ ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล เบอร์โทรศัพท์ 1-1377 (ข้อ 2) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 (ข้อ 2, 3, 4, 5, 7) 
  อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล เบอร์โทรศัพท์ 1-5036 (ข้อ 3, 4, 6, 7) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 310 (ข้อ 4, 7) 
  อาจารย์ ดร.มานิดา  ชอบธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 304 (ข้อ 4) 
  นางสาวสว่างจิตร์  พัชรมณีปกรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1372 (ข้อ 6) 
  อาจารย์ ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 308 (ข้อ 7) 
  อาจารย์ ดร.เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 307 (ข้อ 7) 
ผู้รวบรวมข้อมูล : นางสาวสว่างจิตร์  พัชรมณีปกรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1372 (ข้อ 1, 4) 
  นางสาวสุภะ  อภิญญาภิบาล   เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 202 (ข้อ 1, 6) 
  นางสาวจรุณี  วันทอง เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 (ข้อ 1, 2, 6) 
  นายทรงเกียรติ  เถนว้อง เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 (ข้อ 2) 
  นางสาวนัยนา  เก่ากลางดอน เบอรโ์ทรศัพท์ 1-5363 (ข้อ 3) 
  นางสุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 (ข้อ 5) 
  นายสุพิเชษฐ์  ตองอ่อน เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 204 (ข้อ 5) 
  นางสุนันทา  สมใจ เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 (ข้อ 6) 
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  นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรูญ   เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 (ข้อ 7) 
  นางธัญชนก  เพ็งเพราะ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 (ข้อ 7) 
 
ผู้รับผิดชอบ : สกอ. 5.2 
  อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง เบอร์โทรศัพท์ 1-1376 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5352 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ เบอร์โทรศัพท์ 1-1373 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 310 
  อาจารย์ ดร.มานิดา  ชอบธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 304 

  อาจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 404 
  อาจารย์ ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล เบอร์โทรศัพท์ 1-1377 
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายทรงเกียรติ  เถนว้อง เบอร์โทรศัพท ์1-5017 
  นางสุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
 
ผู้รับผิดชอบ : มศว  5.1 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 310 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5352 
  อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล เบอร์โทรศัพท์ 1-5036 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 
  อาจารย์ ดร.มานิดา  ชอบธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 304 

  อาจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 404 
  อาจารย์ ดร.เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 307 
  อาจารย์ ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 308 
ผู้รวบรวมข้อมูล : นางสาวสว่างจิตร์  พัชรมณีปกรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1372 
  นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
  นางสาวสุภะ  อภิญญาภิบาล   เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 
  ว่าที่ร้อยตรีวิวัตน์  พรหมสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1371 
  นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 
  นางสาวณิชาบูล  สิงไทยสงค์ เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 
  นายสุพิเชษฐ์  ตองอ่อน เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 204 
  นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 
  นางสาวจรุณี  วันทอง เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
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ผู้รับผิดชอบ : มศว  5.2 
  อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล เบอร์โทรศัพท์ 1-5036 

  อาจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 404 
  อาจารย์ ดร.นวรินทร์  ตาก้อนทอง เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 303 
  อาจารย์ยุวารินทร์  ธนกัญญา เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 306 
ผู้รวบรวมข้อมูล : ว่าที่ร้อยตรีวิวัตน์  พรหมสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1371 
  นายสุพิเชษฐ์  ตองอ่อน เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 204 
  นายเอกราช  นาแหยม เบอร์โทรศัพท์ 1-5206 
  นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1    การบริหารของคณะเพื ่อการ กํากับติดตามผลลัพธ ์ตามพันธกิจ  กลุ ่มสถาบัน 
 และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีงบประมาณ (เกณฑ์ข้อที่ 1 – 3 และ 6) 
 ปีการศึกษา (เกณฑ์ข้อที่ 4 – 5 และ 7) 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ันคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะ  
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และ       
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
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 รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่กลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
ผลดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560 สํานักทดสอบฯ มีการดําเนินงานเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักทดสอบฯ มีการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับใหม่) โดยการนําผลวิเคราะห์ SWOT  
สํานักทดสอบฯ จากการสัมมนาโครงการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจําปี

งบประมาณ 2560 วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไม้แก้วดําเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี พิจารณาจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบาย วิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเช่ือมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 (eptb 5.1_1_1) กําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะของกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
เมื่อการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 วาระพิจารณา 4.2 
(eptb 5.1_1_2) 
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2) มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2558 – 2561 (eptb 5.1_1_3, eptb 5.1_1_4) เพื่อใช้ใน   
การดําเนินงานเก่ียวกับการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน โดยวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้อง       
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสํานักทดสอบฯและมหาวิทยาลัย การจัดการหารายได้ การบริหารการใช้จ่ายและ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินให้สอดรับกับ
ระบบของมหาวิทยาลัย มีการติดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือประเมินค่าเป้าหมายความสําเร็จทางการเงิน     
ในการสัมมนาการติดตาม  และพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสํานักทดสอบฯ และนําเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจํา
สํานักทดสอบฯ ในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 25 มิถุนายน 2561 

3) มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ครบตามพันธกิจของสํานักทดสอบฯ โดยกําหนด 
ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักทดสอบฯ ทั้งน้ีเมื่อได้
นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 ของสํานักทดสอบฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ทดสอบฯ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 วาระ 4.5 (eptb 5.1_1_5) คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
ได้พิจารณา และมีมติให้จัดทํารายละเอียดของแผนแต่ละงาน/โครงการ ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และให้ติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี 2561       
สู่การปฏิบัติของบุคลากรในการประชุมสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 5 /2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 วาระที่ 1.10 (eptb 
5.1_1_6, eptb 5.1_1_7) 

4) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2561 และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 วาระ 4.3 การติดตาม   
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในรอบ 6 เดือน (eptb 5.1_1_8) พบว่า      
มีโครงการที่ดําเนินงานไปแล้ว จํานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.35 มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินงาน จํานวน 
17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.95 และโครงการที่ยังไม่มีการดเนินงานจํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.70  

5) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักทดสอบฯ เพ่ือพิจารณา สํานักทดสอบฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดการประเมินผลการดําเนินงานในการ
สัมมนาการติดตามและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_1_1 แผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะ 5 ปี 2560 – 2563)
eptb 5.1_1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 6/2560 
eptb 5.1_1_3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2558 – 2561
eptb 5.1_1_4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน
eptb 5.1_1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 8/2560 
eptb 5.1_1_6 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561
eptb 5.1_1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 5/2560 
eptb 5.1_1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 8/2560 
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 2.   ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานิสิตอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรในทุกรอบการประเมิน ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 น้ี ยังไม่ถึงกําหนดการรายงานผลดังกล่าว แต่เมื่อ
ตรวจสอบจากผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรในปีงบประมาณ 2559 พบว่า ไม่คุ้มค่า เน่ืองจาก
มีการเปิดรายวิชาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้นิสิตได้เรียนตามความสนใจ ซึ่งแนวโน้มผลการวิเคราะห์ในปีงบประมาณ 2560 
น่าจะไม่คุ้มทุนเน่ืองจาก จํานวนผู้เรียนลดลง และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต ค่าใช้จ่ายของ
หลักสูตรคู่เทียบคาดว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน มีแน้วโน้มที่จะมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าคู่เทียบ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า (eptb 5.1_2_1) โดยต้ังแต่หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนหลังจากผ่าน
การปรับปรุงหลักสูตรแล้ว อาจารย์ไม่มีการเบิกจ่าค่าตอบแทนการเรียนการสอน แต่นับเป็นภาระงานการเรียน   
การสอนแทนมาโดยตลอด ดังน้ัน ในส่วนของโอกาสในการแข่งขั้นจึงสามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้ว่า ความคุ้มค่า
ลดลงแต่ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยหลักสูตรฯ มีแผนในการติดตามและสนับสนุนให้บัณฑิต
สามารถเรียนจบภายในระยะเวลา 2 ปี จากผลการดําเนินการดังกล่าวพบว่า มีนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 
และใช้เวลาในการศึกษาภายในหลักสูตรสามารถจบการศึกษาได้ภายใน 2 ปี ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2560 ทั้งหมด (eptb 5.1_2_2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_2_1 การคิดต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร
eptb 5.1_2_2 รายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
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3.   ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

 
ผลดําเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบฯ ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

1) มีการแต่งต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ เป็นประธานกรรมการ   
และมีรองผู้อํานวยการ เป็นรองประธานกรรมการ ร่วมด้วย คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมเป็น
คณะกรรมการ ตามคําสั่งสํานักทดสอบฯ ที่ 54/2560 (eptb 5.1_3_1) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.1) 

2) คณะกรรมการควบคุมภายในฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตามบริบทของสํานักทดสอบฯ ได้แก่ 
ด้านการดําเนินงาน ด้านบริหารยุทธศาสตร์ (eptb 5.1_3_2) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.2) 

3) คณะกรรมการควบคุมภายในฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับของ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ – Rm – 1 (eptb 5.1_3_3) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.3) 

4) คณะกรรมการควบคุมภายในฯมีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่
เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ
(eptb 5.1_3_4) – Rm – 2 (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.4) 

5) คณะกรรมการควบคุมภายในฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนิน 
การตามแผน โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการสอบของบุคลากรภายนอกและบุคลากรภายใน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการสอบ (eptb 5.1_3_4, eptb 5.1_3_5) – Rm – 2 (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.5) 

6) คณะกรรมการควบคุมภายในฯ มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่สําคัญ โดยมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม ด้านการเรียนการสอนได้ดําเนินการจัดโครงการ 
เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์ พบว่ามีนิสิตที่จบการศึกษา
ตามกําหนดคิดเป็นร้อยละ 50 ด้านการวิจัย ได้สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุม  
ด้วยตัวช้ีวัดความเสี่ยงหลัก ด้านการบริการวิชาการที่มีความเส่ียงต่อการถูกคัดลอก ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้
เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการให้บริการการสอบ และเน้นยํ้าให้ผู้รับบริการการสอบได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
รักษาความลับของข้อสอบได้จัดอบรม ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 และการบริหารจัดการมีอาจารย์ย่ืนขอตําแหน่ง 
ทางวิชาการมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการการจัดการ
ความรู้เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการส่วนการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เน่ืองจากรอบ 
เวลาในการรายงานไม่มีวาระอ่ืนที่เร่งด่วนจึงได้นําเสนอโดยการแจ้งเวียนและตอบมติจากคณะกรรมการประจํา 
สํานักทดสอบฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 (eptb 5.1_3_6, eptb 5.1_3_7 และ eptb 5.1_3_8) (การดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ 3.6) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 5.1_3_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสง่เสริมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
ของสํานักทดสอบฯ 

eptb 5.1_3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
eptb 5.1_3_3 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง Rm – 1
eptb 5.1_3_4 แผนการจัดการความเสี่ยง Rm – 2
eptb 5.1_3_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2560 
eptb 5.1_3_6 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.2  
eptb 5.1_3_7 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง Rm – 3 
eptb 5.1_3_8 รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง (ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ

แนวทางการปฏิบัติการการบริการการสอบ) 
 
 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน  
  
ผลดําเนินการ  

1) หลักประสิทธิผล สํานักทดสอบฯ มีการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติ
การท่ีครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงาน โดยระบุค่านิยม เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
แผน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ไว้อย่างชัดเจน (eptb 5.1_4_1) มีกระบวนการปฏิบัติงานที่  
เป็นระบบโดยเฉพาะงานบริการการสอบ เช่น มีแนวปฏิบัติการดําเนินการสอบที่ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 
ข้อกําหนดบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดําเนินการสอบ เอกสารดําเนินการสอบ แนวปฏิบัติมาตรฐานและ   
ในกรณีต่าง ๆ (eptb 5.1_4_2) ตลอดจนมีการติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างต่อเน่ือง ผ่านการ
ติดตามของผู้บริหารรายงานในที่ประชุมและรายงานเอกสาร (eptb 5.1_4_3) 

2) หลักประสิทธิภาพ สํานักทดสอบฯ มีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีโครงสร้าง   
การบริหารงานที่ชัดเจน มีระบบและกลไกการบริหารจัดการภายในสํานักทดสอบฯ โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการ  
ที่สําคัญตามพันธกิจของสํานักทดสอบฯ จํานวน 3 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายสร้างและพัฒนา คณะกรรมการ
ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายการเรียนการสอน (eptb 5.1_4_4) โดยคณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้มีการประชุมวาง
แผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และภายในระยะเวลา และมีการรายงานผล
การดําเนินงานทั้งที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ และที่ประชุมบุคลากรของสํานักทดสอบฯ ในการ
ดําเนินการของแต่ละฝ่าย มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน และดําเนินการอย่างประหยัด แต่ยังคง
เรื่องของประสิทธิภาพเป็นสําคัญ  
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3) หลักการตอบสนอง สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักที่เน้นเรื่องของการบริการวิชาการ 
โดยเฉพาะการบริการการสอบ เป็นการบริการที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจ รวมถึง
สอดรับกับความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก (eptb 5.1_4_5) นอกจากน้ี   
ในการดําเนินงานออกภาคสนามเพ่ือทดลองเคร่ืองมือ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนและพ้ืนที่
การเก็บข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและไม่ทําให้เกิดผลกระทบกับภารกิจประจําของตน 
(eptb 5.1_4_6)   

4) หลักภาระความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงานที่เน้นการ
ให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สําหรับหน่วยงานภายใน ซึ่งเป็นการให้บริการจัดสอบเพ่ือคัดเลือก
บุคคลเข้าทํางานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย (eptb 5.1_4_7) อีกทั้งการดําเนินการสอบคัดเลือกนิสิต
ให้ แ ก่คณะวิชาที่ ยั งมีความจํ า เ ป็น ต้องใ ช้แบบทดสอบวัดความถนัดในการสอบคัด เลื อกระบบตรง
(eptb 5.1_4_8) นอกจากน้ียังให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสาธารณะ สําหรับการคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานภายนอกท่ีมีความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะที่ตรงกับลักษณะงานของหน่วยงานดังกล่าว (eptb 5.1_4_9)  

5) หลักความโปร่งใส มีการรายงานงบประมาณการใช้จ่าย ติดตามและประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ   
เงินรายได้ เงินแผ่นดิน ต่อที่ประชุมสํานักทดสอบฯ (eptb 5.1_4_10) นอกจากน้ีมีการรายงานการเงินของโครงการ
บริการทางวิชาการอ่ืน ๆ ด้วย (eptb 5.1_4_11) โดยมีการพัฒนาบุคลากรและระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น SAP   

6) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เสนอความคิดเห็นร่วมกัน
นิยาม และกําหนดวิสัยทัศน์ของสํานักทดสอบฯ และการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักทดสอบฯ เช่น          
การประชุมบุคลากร หรือการประชุมที่มีวาระเฉพาะกิจ เช่น การสรรหาหัวหน้าฝ่ายในระยะปี พ.ศ. 2560 – 
2564 (eptb 5.1_4_12)   

7) หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบตามโครสร้างการดําเนินงานของ
สํานักทดสอบฯ ต้ังแต่รองผู้อํานวยการผู้ช่วยผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายท้ัง 3 ฝ่าย และผู้อํานวยการสํานักงาน
ผู้อํานวยการ ให้แต่ละฝ่ายดําเนินการและรับผิดชอบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (eptb 5.1_4_13)   

8) หลักนิติธรรม ในการดําเนินการโดยเฉพาะการบริการวิชาการ ได้มีการวางระเบียบการให้บริการและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราการเรียกเก็บไว้อย่างเหมาะสม มีความสมเหตุสมผลในการบริการทดสอบสําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (eptb 5.1_4_14)   

9) หลักเสมอภาค บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความทัดเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
เพ่ือการตัดสินใจและการเลือกแบบแผนการพัฒนาตนเองตามเส้นทางอาชีพ และการสร้างสรรค์ผลิตผลงานสาย
วิชาการ (eptb 5.1_4_15)  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการทํางานพยายามให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุด และลดอคติ   
ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การจัดบุคลากรทํางานในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามความสมัครใจโดยไม่ให้กระทบต่อ
ส่วนรวม มีความยืดหยุ่น เช่น การจัดบุคลากรเพ่ือไปเก็บรวบรวมข้อมูล บางครั้งบางคนอาจมีภารกิจที่เป็นอุปสรรค
ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยไม่ให้กระทบต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ (eptb 5.1_4_16)  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 5.1_4_1 แผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ ประจําปีงบประมาณ 2561
eptb 5.1_4_2 ข้อกําหนดในการดําเนินการสอบ
eptb 5.1_4_3 รายงานการประชุมของสํานักทดสอบฯ  
eptb 5.1_4_4 โครงสร้างองค์กรและการคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ
eptb 5.1_4_5 เอกสารสรุปผลการให้บริการการสอบที่นําเสนอในที่ประชุมสํานักทดสอบฯ  
eptb 5.1_4_6 เอกสารการจัดสายการปฏิบัติงานภาคสนาม
eptb 5.1_4_7 เอกสารการขอความร่วมมือในการจัดสอบ จากหน่วยงานภายใน 
eptb 5.1_4_8 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง)
eptb 5.1_4_9 เอกสารการขอความร่วมมือในการจัดสอบ จากหน่วยงานภายนอก  
eptb 5.1_4_10 เอกสารการประชุมการรายงานการเงิน
eptb 5.1_4_11 รายงานการจ่ายเงินโครงการบริการทางวิชาการ
eptb 5.1_4_12 รายงานการประชุมของสํานักทดสอบฯ การสรรหาหัวหน้าฝ่าย 3 ฝ่าย 
eptb 5.1_4_13 เอกสารแต่งต้ังและมอบหมายงาน
eptb 5.1_4_14 หลักเกณฑ์การเรียกเก็บและหลักเกณฑ์การจ่ายการให้บริการวิชาการ  
eptb 5.1_4_15 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รายบุคคล
eptb 5.1_4_16 เอกสารจัดสายภาคสนาม

 
 

5.   ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ดังน้ี 
1) ได้กําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้

(eptb 5.1_5_1, eptb 5.1_5_2) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 5.1) 
 2) มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (eptb 5.1_5_3) โดยการจัดการประชุมเพื่อกําหนดประเด็น        
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกําหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ ที่ครอบคลุมกับภารกิจ
หลักด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน ทั้งน้ีการจัดทําแผนได้พิจารณาจากการท่ี
หลักสูตรวิทยาการการประเมิน ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทของสํานักทดสอบฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอน
มาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 หลังจากปิดปรับปรุงหลักสูตร คณาจารย์ควรต้องได้รับการส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาในด้าน
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การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการส่งเสริมให้คณาจารย์ในสํานักทดสอบฯ ได้พัฒนาตนเองไปสู่การได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

3) มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ทั้งน้ีคณะกรรมการ
จัดการความรู้สํานักทดสอบฯ ได้ร่วมกันพิจารณากําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงและเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนใน
ระดับอุดมศึกษา กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมดังน้ี  

กิจกรรมที่ 1 คือ การแบ่งปันประสบการณ์ในการไปศึกษาและดูงานทางด้านการวัดและประเมินผล        
ที่ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยจากกิจกรรมดังกล่าวทําให้คณาจารย์ได้รับการถ่ายทอดและ       
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการไปศึกษาและดูงานทางด้านการวัดและประเมินผล ได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าขององค์ความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลที่มีความทันสมัย ได้แนวทางในการนําไปใช้ใน       
การปฏิบัติงาน รวมไปถึงได้รับแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง การทําวิจัยและรวมถึงการขอตําแหน่ง        
ทางวิชาการอีกด้วย (eptb 5.1_5_4) 

กิจกรรมท่ี 2 คือ กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการจัดการศึกษาแบบดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
คณาจารย์สํานักทดสอบฯ ได้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการเรียนรู้ในยุค 4.0 เพื่อนําไปปรับใช้ให้     
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการและคณาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากร
ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์การสอนโดยใช้เทคโนโลยี อาจารย์ ดร.ภูษิต วงษ์หล่อสายชล โดยจากการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ทําให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี (eptb 5.1_5_5) 

4) ในกิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการการจัดการความรู้สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
สําหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเพ่ือใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาการการประเมิน 
โดยจัดทําสรุปเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในอนาคต โดยอาจนําเทคโนโลยีมาเริ่มต้นประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาการสร้างเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  
กับรายวิชาอาจจะมีการจัดการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเครื่องมือผ่านเทคโนโลยีการมากย่ิงขึ้น เป็นต้น (eptb 
5.1_5_6) 

5) สํานักทดสอบฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้     
ตามตัวบ่งช้ี จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เพ่ือพิจารณาผลประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ี 
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

6) คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ทดสอบฯ (eptb 5.1_5_7) เพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปีในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์
ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นที่เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 5.1_5_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้
eptb 5.1_5_2 แผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_5_3 แผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
eptb 5.1_5_4 ผลการประเมนิการจัดการความรู้เรื่อง การแบ่งปันความรู้ประสบการณ์จากไต้หวัน
eptb 5.1_5_5 ผลการประเมนิการจัดการความรู้ (เรื่องการจัดการศึกษาผ่านดิจิทัล “Digital Education”)
eptb 5.1_5_6 แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
eptb 5.1_5_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

 
 

6.   การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ   
สายสนับสนุน 

 
ผลดําเนินการ 

1) สํานักทดสอบฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (eptb 5.1_6_1)  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสํานักทดสอบฯ ทั้งนี้แผนพัฒนาบุคลากรที่พัฒนาขึ้นมาได้มาจากข้อเสนอแนะ           
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 และมาจากผลการสํารวจความต้องการ
พัฒนาบุคลากรของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พบว่า สายวิชาการส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และสายสนับสนุนต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือ
ความก้าวหน้าตามสายงาน และจากความต้องการพัฒนาสํานักทดสอบฯในด้านการพัฒนาให้สอดคล้องกับ      
ความต้องการของสังคม (eptb 5.1_6_2) 

2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยสายวิชาการได้จัดกําหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สําหรับสายวิชาการมุ่งเน้นไปที่การย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังไม่มีตําแหน่งทางวิชาการได้เตรียมความพร้อมด้านเอกสารประกอบการยื่นขอมีความรู้   
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ และนําไปสู่การย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการวิธีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้
มาตรฐาน สํานักทดสอบฯ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการจัด   
การความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา
สํานักทดสอบฯ ให้เป็นศูนย์ทดสอบโดยระบบ E – Testing และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างแบบวัด  
ทางจิตวิทยาและการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (The Research Center for Psychological and Educational Testing 
(RCPET) ณ ศูนย์วิจัยเพื่อการทดสอบทางจิตวิทยาและการศึกษา (วิทยาลัยการศึกษา ศูนย์สัมมนานานาชาติและ
อาคารสารสนเทศและวิชาการ) มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติ จ.ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยมีบุคลากรสายวิชาการ 
จํานวน 3 คน และสายสนับสนุน 1 คน เข้าร่วมโครงการฯ และในปีงบประมาณ 2561 สํานักทดสอบฯ มีแผนที่จะ
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ส่งบุคลากรไปพัฒนา ณ ศูนย์วิจัย เพื่อการทดสอบทางจิตวิทยาและการศึกษา (วิทยาลัยการศึกษา ศูนย์สัมมนา
นานาชาติและอาคารสารสนเทศและวิชาการ) มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติ จ.ไทเป ประเทศไต้หวัน ที่เป็นการพัฒนา
บุคลากรต่อเน่ือง ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับโครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบระดับสมรรถภาพทาง
ภาษาไทยสําหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ที่ดําเนินโครงการมาระยะหน่ึงแล้ว ส่วนแผนการพัฒนา
ตนเองทางวิชาการของอาจารย์รายบุคคลได้รับการอนุมัติตามแผนพัฒนาตนเอง เช่น อาจารย์อุไร จักษ์ตรีมงคล 
และอาจารย์กาญจนา ตระกูลวรกุล ได้เข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงในงานวิจัย ด้วยโปรแกรม M plus 
(eptb 5.1_6_3) และสํานักทดสอบฯ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ แต่เน่ืองด้วย
สํานักทดสอบฯ มีภาระงานด่วนจึงยังไม่ได้ดําเนินการจัดโครงการ และคาดว่าจะดําเนินการโครงการได้ภายในเดือน
มิถุนายน 2561  

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักทดสอบฯ ได้สนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามความก้าวหน้าตาม
สายงาน เช่น นายเอกราช นาแหยม ที่ปฏิบัติงานตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์และ
ประมวลผลกระดาษคําตอบ พัฒนาปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่ ง
ระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ได้รับการขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งเป็น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากส่วนทรัพยากรบุคคล พร้อมน้ีสํานักทดสอบฯ ได้อนุมัติให้นายเอกราช นาแหยม      
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างแบบวัดทางจิตวิทยาและการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (The Research 
Center for Psychological and Educational Testing (RCPET) ณ ศูนย์วิจัย เพ่ือการทดสอบทางจิตวิทยาและ
การศึกษา (วิทยาลัยการศึกษา ศูนย์สัมมนานานาชาติและอาคารสารสนเทศและวิชาการ) มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติ   
จ.ไทเป ประเทศไต้หวัน ด้วย ส่วนบุคลากรอ่ืนได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามรายละเอียดเอกสาร (eptb 
5.1_6_4, eptb 5.1_6_6) 

3) สํานักทดสอบฯ ได้ติดตามความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรในการประชุมสัมมนาการพัฒนาและ 
ปรับแผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 และประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ี เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
เพ่ือนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแผนยุทธศาสตร์ปีการศึกษาต่อไป (eptb 5.1_6_5) 

4) สํานักทดสอบฯ ได้นําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
สํานักทดสอบฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 
2559 เรื่องคุณวุฒิทางวิชาการที่ต้องได้รับการสนับสนุนให้ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น และในวันที่ 10 – 11 
สิงหาคม 2560  สํานักทดสอบฯ ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรให้ความก้าวหน้าพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น 
ปรับกิจกรรมจากเดิมโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น เป็นโครงการผลิตเอกสารคําสอน 
หนังสือ และตําราเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการขอตําแหน่งทางวิชาการ (eptb 5.1_6_7) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 5.1_6_1 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
eptb 5.1_6_2 แผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ
eptb 5.1_6_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 4.1
eptb 5.1_6_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 2/2561 
eptb 5.1_6_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 6/2560 
eptb 5.1_6_6 รายงานการประชุม / สัมมนา /อบรม ของบุคลากรสายปฏิบัติการและสายวิชาการ
eptb 5.1_6_7 โครงการผลิตเอกสารคําสอน หนังสือ และตําราเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 

7.   ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
ผลดําเนินการ 
 1) ปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบฯ มีคณะทํางานประกันคุณภาพตามคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานประกัน
คุณภาพ ที่ 63/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (eptb 5.1_7_1) โดยประกอบด้วยกรรมการ 2 ส่วน ได้แก่      
(1) คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและเลขานุการ
สํานักทดสอบฯ มีหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ ให้สนองต่อการดําเนินการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้คําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
และแผนงาน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ติดตามผลการดําเนินงาน จัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพ และประสานงานประกันคุณภาพกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ีผู้บริหารสูงสุดได้
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพและประกาศนโยบายทางเว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ (eptb 5.1_7_2) จํานวน 
5 ข้อ ได้แก่ (1) จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ กําหนดแนวทาง           
การดําเนินงานตามนโยบาย แนวทางและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย    
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (2) มีระบบการตรวจติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษา และนําผล
การประเมินมาวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (3) สนับสนุนการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปีแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(4) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ (5) ส่งเสริม
และร่วมมือในการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 
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2) สํานักทดสอบฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ืองและครบถ้วน 
ในทุกกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี 

2.1) การควบคุมคุณภาพ มีการดําเนินงาน ดังน้ี (1) สํานักทดสอบฯ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ 
ระหว่างปี 2559 – 2563 และแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 (eptb 5.1_7_3) นอกจากน้ี ได้มีการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย การช้ีแจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559 – 2562 (eptb 5.1_7_4) และเข้าร่วมกิจกรรม QD Clinic: เรื่องการกรอกระบบ HURIS 
หัวข้อ ผลงานวิจัยตีพิมพ์และผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง
บรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (eptb 
5.1_7_5) QD Clinic: เรื่อง โครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
(eptb 5.1_7_6) นอกจากน้ี สํานักทดสอบฯ ยังได้เล็งเห็นความสําคัญในการเตรียมความพร้อมสําหรับใช้เกณฑ์การ
ประเมินใหม่เป็น Queue: Q2 (สกอ. + โครงร่างองค์กร + ผลลัพธ์) โดยจัดให้มี การบรรยายพิเศษให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 
12.00 น. (eptb 5.1_7_7) และเขียนโครงร่างองค์กร (ค่านิยมองค์กร) โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. (eptb 5.1_7_8)   

2.2) การตรวจสอบคุณภาพ คณะทํางานประกันคุณภาพภายในดําเนินการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลตาม     
ตัวบ่งช้ี และประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบส่ง
รายงานผลภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 จากน้ันมีการประชาพิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผล
การดําเนินงานสําหรับประเมินตนเอง วันที่ 11 มิถุนายน 2561 (eptb 5.1_7_7) ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการแก้ไขผลการดําเนินงานให้ถูกต้องและเหมาะสมตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  

2.3) การประเมินคุณภาพ สํานักทดสอบฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559   
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 
โดยมีข้อเสนอแนะโดยภาพรวม ด้านการจัดทํา website ให้เป็นปัจจุบันและสามารถ download ข้อมูลได้จริง  
และการเขียนรายงานการประเมินตนเองควรเขียนให้ชัดเจนและลงรายละเอียดตามาระบบ  PDCA              
ส่วนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ควรมีแผนในการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการโดยกําหนด
เป้าหมายที่สูงขึ้นและกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ชัดเจน องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ทบทวนจัดทําฐานข้อมูล
งานวิจัยของสํานักทดสอบฯ พร้อมการเผยแพร่ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ควรทบทวนและนําเสนอ
ประเด็นการบริหารจัดการที่ชัดเจน เช่น ต้นทุนการบริหารหลักสูตร การกําหนดตัวชี้วัดของแผนในเชิงคุณภาพ   
ควรทบทวนระบบฐานข้อมูลของคณะให้เป็นปัจจุบันเพ่ือการบริหารจัดการ และควรดําเนินการจัดการความรู้ให้ 
ครบวงจรเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่จะมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีทั้งต่อบุคลากรภายในและภายนอก 
 2.4) สํานักทดสอบฯ มีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักทดสอบฯ นอกจากน้ีสํานักทดสอบฯ ได้รายงานข้อมูลประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559       
ที่ผ่านมา ได้ครบถ้วนตามท่ีกําหนดในระบบ CHE QA online 
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3) สํานักทดสอบฯ ได้นําข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสํานักทดสอบฯ ปีการศึกษา 2560 ทั้งน้ีแนวทางการพัฒนาตามแผนฯ ได้เช่ือมโยงสู่
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ของสํานักทดสอบฯ โดยยึดข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน เช่น แผนพัฒนาการก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โครงการผลิตเอกสาร คําสอน หนังสือและ
ตํารา เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการมาให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการขอตําแหน่งทางวิชาการ (eptb 5.1_7_8)   
 4) สํานักทดสอบฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในปี 2558 มาปรับปรุงและพัฒนา ทําให้ปี 2559
ได้ผลการประเมินจากระดับดีเพ่ิมขึ้นมาอยู่ในระดับดีมาก นอกจาน้ี ในปี 2560 ได้นําผลการประเมินจากปี 2559  
มาปรับปรุงการทํางาน เช่น ปรับปรุง website ของสํานักทดสอบฯ ให้ทันสมัย ผลักดันให้อาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันได้เพ่ิมขึ้นมาอีก 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ประเสริฐสิน ผลักดันให้วารสาร
การวัดผลการศึกษา สํานักทดสอบฯ เข้าสู่ฐานและปัจจุบันได้รับการตอบรับการประเมินให้อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 
(eptb 5.1_7_9) 
  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_7_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_7_2 นโยบายการประกันคุณภาพ
eptb 5.1_7_3 แผนพัฒนาคุณภาพของสํานักทดสอบฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
eptb 5.1_7_4 การช้ีแจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 – 2562
eptb 5.1_7_5 กิจกรรม QD Clinic: เรื่องการกรอกระบบ HURIS หัวข้อ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ฯ 
eptb 5.1_7_6 กิจกรรม QD Clinic: เรื่อง โครงร่างองค์กรและผลลัพธ์
eptb 5.1_7_7 รายงานประชุมประกันคุณภาพ เกณฑ์ Queue: Q2 (สกอ. + โครงร่างองค์กร + ผลลพัธ์)
eptb 5.1_7_8 รายงานประชุมประกันคุณภาพ เกณฑ์ Queue 2 โครงร่างองค์กร (ค่านิยมองค์กร)
eptb 5.1_7_9 รายงานการประชุมประชาวิจารณ์ประกันคุณภาพ
eptb 5.1_7_10 แผนพัฒนาการก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โครงการผลิตเอกสาร คําสอน ฯ
eptb 5.1_7_11 เอกสารการเข้าสู่ฐาน TCI กลุ่ม 2

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
7 ข้อ 7 ข้อ  5 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี         ปีการศึกษา 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

บทบาทหน้าที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการ ต้ังแต่
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์์การประเมิน 
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
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 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2560 เพ่ือทําหน้าที่ 6 ประการ 
ได้แก่ (1) บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.2 (2) ดําเนินการการจัดทํา มคอ.3 – 7        
(3) ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตของทุกรายวิชาของหลักสูตร (4) ประเมินผลรายวิชา 
ประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเมินผลหลักสูตร และการประเมินผล
บัณฑิต (5) พัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ และ (6) ดําเนินการให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
(eptb 5.2_1_1) 

2) การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ (eptb 5.2_1_2) นอกจากนี้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม    
การประชาพิจารณ์รายงานประเมินตนเองด้วย 
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3) การกําหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยแต่งต้ังผู้ประเมินคุณภาพภายในตรวจ
ประเมิน ให้มีหน้าที่ประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายใน พร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอเบ้ืองต้นต่อหลักสูตร (eptb 5.2_1_3) 

4) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้จัดทําและพิจารณา
วางแผนการดําเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (eptb 5.2_1_4) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_1_1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาสํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2560 
eptb 5.2_1_2 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 4.3 
eptb 5.2_1_3 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 3.1 
eptb 5.2_1_4 แผนกลยุทธ์การดําเนินงานส่วนงานหลักสูตรฯ

 
 

2.   มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
การติดตามให้คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  

 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน นอกจากน้ี ยังมี วาระต่าง ๆ ใน
การประชุมหลักสูตรในทุกเดือนเพ่ือพัฒนา ติดตาม และการทํางานของอาจารย์ เพ่ือให้สามารถกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (eptb 5.2_2_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_2_1 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 
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 3.   มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี 

1) ด้านบุคลากร มีการกําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรต้ังแต่ต้นปี
การศึกษา โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดโครงการกิจกรรมตามตัวบ่งช้ี (eptb 5.2_3_1) ดังน้ี 

 
องค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบ

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
2. บัณฑิต 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ

2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ 
3. นิสิต 3.1 อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล

3.2 อาจารย์ ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ, อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล,  
3.2 อาจารย์ ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง 
3.3 อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล 

4. อาจารย์ 4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ
4.2 อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล 

5. หลักสูตร การเรียนการเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
5.2 อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
5.3 อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล 
5.4 อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ
  

สําหรับบุคลากรในการรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีการมอบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคุณทรงเกียรติ เถนว้อง เป็นผู้รับผิดชอบในงานส่วนกลางและประสานงาน
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 

2) ด้านงบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณให้มีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตร 
งบประมาณในการจัดทําโครงการที่ตอบสนองต่อการดําเนินงานหลักสูตร เช่น งบประมาณโครงการเตรียม      
ความพร้อมนิสิต งบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะในศตวรรษที่ 21 งบประมาณโครงการพัฒนา
อาจารย์ เป็นต้น 
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3) ด้านความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร สํานักทดสอบฯ สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา      
โดยใช้เกณฑ์ AUNQA ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 16.00 น. โดยเชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์          
การประเมินระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUNQA (eptb 5.2_3_2) และจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)       
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรยุคดิจิทอล (eptb 5.2_3_3) ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดย
เชิญวิทยากร อาจารย์ ดร.ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล ผู้อํานวยการหลักสูตร เอ็มบีเอ ออนไลน์ และ อาจารย์ประจําคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_3_1 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 4.3 
eptb 5.2_3_2 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
eptb 5.2_3_3 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการพัฒนาหลักสูตรยุคดิจิทอล

 
 
4.   มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 

ให้คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
 

ผลดําเนินการ 
สํานักทดสอบฯ มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรในทุกปี โดยในปี 2559 ได้มีการประเมินเมื่อวันที่ 

29 กรกฎาคม 2559 และหลังจากได้รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
นําข้อเสนอแนะมาพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งในปี 2560 น้ี 
สํานักทดสอบฯ ได้มีการกําหนดวัน เวลา ในการเข้ารับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาของ
มหาวิทยาลัยแล้ว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนําข้อเสนอแนะมาพิจารณา
แ ล ะ ดํ า เ น ิน ก า รป ร ับ ป ร ุง ค ุณภ าพหล ัก ส ูต ร ใ นป ีก า ร ศ ึก ษ า ต ่อ ไ ป  และรายงานผลการประ เมิ น 
ให้คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ีได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_4_1 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 4.6
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5.   นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง  
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ กําหนดวัน เวลา ในการเข้ารับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาของ
มหาวิทยาลัยแล้ว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนําข้อเสนอแนะมาพิจารณา
แ ล ะ ดํ า เ น ิน ก า รป ร ับ ป ร ุง ค ุณภ าพหล ัก ส ูต ร ใ นป ีก า ร ศ ึก ษ า ต ่อ ไ ป  และรายงานผลการประ เมิ น 
ให้คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ีได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_5_1 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 4.6

 
 
6.   มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการ
ประเมิน ซึ่งได้รับผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. โดยกําหนดรับการประเมิน 
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้ผลการประเมิน 3.67 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_6_1 สรุปผลการประเมินหลักสูตรประจําปีการศึกษา 2560

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6 ข้อ 6 ข้อ  5 
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบลีน  
(Lean Management System) ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาการบริหารการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
(Efficiency) โดยลดความสูญเสียในทุก ๆ ด้านสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553 – 2567) 
 
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 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการแบบลีนของสํานักทดสอบฯ (มศว 5.1_1_1) เพ่ือคัดเลือก
การทํางานที่มีความสูญเสียและหาแนวทางเพ่ือจัดการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งพบว่า กระบวนการทํางานของฝ่ายบริการ
วิชาการสามารถนําขั้นตอนการบริหารจัดการแบบลีนมาใช้เพ่ือประโยชน์ โดยภายหลังการวิเคราะห์กระบวนการ
ทํางาน ทําให้ได้ข้อสรุป ดังน้ี (มศว 5.1_1_2) 
 1) การรวบรวมแบบบันทึกวิทยากรดําเนินการสอบซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการให้บริการ ประสบปัญหาล่าช้าและมีจํานวนไม่ครบถ้วน และปัจจุบันได้นํา Google Form 
มาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยส่งลิงค์ไปยังอีเมล์ของวิทยากรผู้ดําเนินการสอบ ซึ่งสามารถแก้ไขเรื่องจํานวนที่
ได้รับคืนแต่ก็ยังประสบปัญหาการส่งล่าช้าเช่นเดิม 
 2) การบริหารจัดการการใช้กระดาษในงานวิเคราะห์และประมวลผลที่เป็นโครงการบริหารจัดการแบบลีน 
เมื่อปี 2560 ซึ่งต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร โดยมุ่งเป้าขยายผล
จากบุคลากรในงานวิเคราะห์และประมวลผลไปยังบุคลากรของสํานักทดสอบฯ ทุกคน 
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การบริหารจัดการแบบลนี เหตุผลทีเ่ลือกกระบวนการทํางาน 
ความสญูเสียที่เกิดขึ้น
ในขัน้ตอนการทํางาน

การนํา QR Code มาใช้ทดแทน
เอกสารแบบบันทึกวิทยากร 
ในการดําเนินการสอบ 

จํานวนแบบบันทึกวิทยากรในการดําเนินการสอบ 
ที่ได้รับกลับคืนล่าช้าและมีจํานวนไม่ครบถ้วน 

การล่าช้าและรอคอย
(Delay or Waiting) 

การบริหารจัดการการใช้กระดาษ
ในงานวิเคราะห์และประมวลผล 

เป็นโครงการบริหารจัดการแบบลีน เมื่อปี 2560 
ซึ่งต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายและทรัพยากร

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.1_1_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารจัดการแบบลีน
มศว 5.1_1_2 รายงานการประชุมคณะคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน ครั้งที ่1/2561 

 
 

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน สํานักทดสอบฯ ประชุมระดมความเห็นเพ่ือแก้ไขระบบการทํางาน
เพ่ือให้การดําเนินการโครงการมีเป้าหมายที่แน่ชัดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างแท้จริง (มศว 5.1_2_1) 

 
สภาพปญัหา แนวทางแก้ไข การบริหารจัดการแบบลนี

จํานวนแบบบันทึกวิทยากรในการ
ดําเนินการสอบที่ได้รับกลับคืน
ล่าช้า 

กําหนดกระบวนการที่สามารถ
เข้าถึงวิทยากรได้ดีกว่าการใช้อีเมล์ 
ได้แก่ การใช้ QR Code 

การนํา QR Code มาใช้ทดแทน
เอกสารแบบบันทึกวิทยากร 
ในการดําเนินการสอบ 

การบริหารจัดการกระดาษได้รับ
ข้อเสนอแนะให้ขยายผลกับ
บุคลากรในองค์กร 

ประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นให้
บุคลากรในสํานักทดสอบฯ 
รับทราบแนวปฏิบัติของการบริหาร
จัดการกระดาษ 

การบริหารจัดการการใช้กระดาษ
ในงานวิเคราะห์และประมวลผลและ
กระตุ้นจิตสํานึกการบริหารจัดการ
กระดาษให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.1_2_1 เอกสารการบริหารจัดการแบบลีนของฝ่ายบริการวิชาการ 2561 
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 3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความสูญเสีย โดยกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายท่ีจะใช้
ติดตามและประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน สํานักทดสอบฯ ได้ระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
1) เพ่ือให้การรับคืนแบบบันทึกวิทยากรดําเนินการสอบไม่ล่าช้า ได้แจ้งให้งานบริการวิชาการ จัดทําแบบ

บันทึกวิทยากรในรูปของ Google Form ซึ่งให้สะดวกแก่การกรอกข้อมูล และให้สแกน QR Code เพื่อเข้ากรอก
ข้อมูล แทนการให้กรอกผ่านอีเมล์ (มศว 5.1_3_1) 

2) เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรในขั้นตอนของการตรวจประมวลผลให้งานวิเคราะห์และประมวลผลปฏิบัติ 
หน้าที่ตามแนวปฏิบัติการบริหารจัดการกระดาษ และขยายผลโดยให้วางแผนการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้บุคลากร
ของสํานักทดสอบฯ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน (มศว 5.1_3_2) 

ทั้งน้ีได้กําหนดเกณฑ์ประเมินความสําเร็จของการบริหารจัดการแบบลีนของฝ่ายบริการวิชาการ ดังน้ี 
 

การบริหารจัดการแบบลนี ตัวชี้วัด
การนํา QR Code มาใช้ทดแทน
เอกสารแบบบันทึกวิทยากรใน
การดําเนินการสอบ 

- จํานวนแบบบันทึกวิทยากรดําเนินการสอบที่ส่งกลับคืนงานบริการการสอบ
ร้อยละ 100 
- ระยะเวลาที่แบบบันทึกวิทยากรดําเนินการสอบส่งกลับคืนงานบริการ 
การสอบ ไม่เกิน 3 วัน มากกว่าร้อยละ 80
คะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจของวิทยากรดําเนินการสอบมากกว่า 4.00 
จากคะแนนเต็ม 5

การบริหารจัดการการใช้กระดาษ
ในงานวิเคราะห์และประมวลผล 

ปริมาณการใช้กระดาษเพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องลดลงร้อยละ 100
บุคลากรสํานักทดสอบฯ มีคะแนนเฉล่ีย เรื่อง การควบคุมปริมาณการใช้
กระดาษมากกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.1_3_1 เอกสารรายละเอียดการบริการการสอบ ที่ม ีQR Code แบบบันทึกวิทยากรดําเนินการสอบ
มศว 5.1_3_2 แผ่นป้ายแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรในงานวิเคราะห์และประมวลผล 
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4.   มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
 
ผลการดําเนินงาน 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการการสอบ และงานการวิเคราะห์และประมวลผลดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติของการจัดการแบบลีน  

1) งานบริการการสอบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบกลับของแบบบันทึกวิทยากรดําเนินการสอบ   
เป็นรายเดือน  

2) งานวิเคราะห์และประมวลผล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน เพ่ือคํานวณการใช้กระดาษสําหรับ
งานวิเคราะห์ฯ ในแต่ละเดือน และการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริหารจัดการกระดาษในหน่วยงานเพ่ือกระตุ้น
จิตสํานึกบุคลากรในองค์กรเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํารายงานสรุป (มศว 5.1_4_1)  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.1_4_1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการแบบลีนของฝ่ายบริการวิชาการ ประจําปี 2561

 
 

5.   มีการติดตามผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่กําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจําคณะ  
หรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา 
 
ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน สํานักทดสอบฯ ได้นําผลการดําเนินงานตามโครงการการบริหาร
จัดการแบบลีนของฝ่ายบริการวิชาการ เสนอเวียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน เพ่ือขอความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (มศว 5.1_5_1) ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการปรับแก้ และวางแผนเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ต่อไป เพ่ือให้
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.1_5_1 จดหมายอิเลคทรอนิกส์เวียนทราบรายงานผลการบริหารจัดการแบบลีนของฝ่ายบริการ

วิชาการ 
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 6.   มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไป เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการทํางานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและทําการเผยแพร่สู่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของโครงการบริหารจัดการแบบลีน ได้ผลดังน้ี 
 

การบริหาร 
จัดการแบบลนี 

ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

การนํา QR Code มา
ใช้ทดแทนเอกสาร 
แบบบันทึกวิทยากร 
ในการดําเนินการสอบ 

จํานวนแบบบันทึกวิทยากรที่
ได้รับกลับคืนครบถ้วน  
แต่ระยะเวลาการส่งกลับคืน
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

1. งานบริการการสอบควรประชาสัมพันธ์เรื่อง QR 
Code ให้กับวิทยากรดําเนินการสอบที่ไปปฏิบัติ
หน้าที่ อาจจะแจ้งเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมของ
หน่วยงาน หรือจัดทําเป็นคู่มือเพ่ือให้บุคลากรทุกคน
ได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
2. จากผลการประเมินน้ี จึงเห็นประโยชน์ของการนํา 
QR Code ไปใช้ในงานอ่ืน แต่ทั้งน้ีควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ใช้  
เพราะในงานบางอย่างการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษก็
สร้างความน่าเช่ือถือ หรือบางหน่วยงานที่รับบริการ
อาจจะไม่สะดวกที่จะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่วิทยากรดําเนินการสอบ
ที่มีต่อการนํา QR Code  
มาใช้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

การบริหารจัดการ 
การใช้กระดาษ 
ในงานวิเคราะห์และ
ประมวลผล 

ปริมาณการใช้กระดาษเพ่ือ
การตรวจสอบความถูกต้อง
ลดลงไปตามเกณฑ์ที่กําหนด

1. ผลการลดปริมาณกระดาษของงานวิเคราะห์และ
ประมวลผลเป็นไปตามเกณฑ์เน่ืองจากสภาพการ
ทํางานที่มีบุคลากรน้อย และสามารถควบคมุได้ง่าย 
ดังน้ันอาจจะไม่จําเป็นต้องรายงานส่วนน้ีอีก แต่ให้ไป
เน้นเรื่องการควบคุมปริมาณกระดาษในภาพรวมของ
สํานักทดสอบฯ แทน  
2. ความคิดเห็นเรื่องการนํากระดาษหน้าเดียวมา  
re-use เป็นกระดาษโน้ตใช้แทนกระดาษ post-it  
ที่มีผู้เห็นชอบหรือเห็นด้วยมากที่สุด ควรมกีารขยาย
ผล เช่น ร่วมมอืกับฝ่ายพัสดุของสํานักทดสอบฯ 
จัดทําสมุดจดบันทึกแบบฉีกแถบกาวจากกระดาษที่
เหลือใช้ เพ่ือลดปริมาณกระดาษขาวที่ต้องใช้ใน 
การจดบันทึก เป็นต้น 
3. การสํารวจความตระหนักและจิตสํานึกในครั้งหน้า 
ควรสอบถามเพ่ิมเติมในระดับการปฏิบัติ เพ่ือยืนยัน
ให้เห็นว่าจิตสํานึกที่ดีมุ่งไปสู่การปฏิบัติที่ดีได้

ความตระหนักและจิตสํานึก
ของบุคลากรในการควบคุม
ปริมาณการใช้กระดาษเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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ซึ่งคณะกรรมการฯ นําผลการดําเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนข้อเสนอแนะน้ันจะนําไปใช้เพ่ือปรับปรุง   
การบริหารจัดการในกระบวนการทํางานของฝ่ายบริการการสอบให้มีประสิทธิภาพต่อไป (มศว 5.1_6_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.1_6_1 URL Website 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6 ข้อ 6 ข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.2   การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม โดยการช่วยกัน
ประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงานซึ่งคณะสามารถดําเนินการช่วยโลกและสังคมได้ โดยการออกมาตรการ       
ในการประหยัดทรัพยากรหรือพลังงาน มีการแจ้งเวียนให้้บุคลากรในสังกัดทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
เช่น การเปิด – ปิดเคร่ืองปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ในคณะตามระยะเวลาที่กําหนด การลดปริมาณขยะ    
การลดปริมาณการใช้วัสดุ การจัดการของเสีย (3R: Reduce Reuse Recycle) เป็นต้น มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบว่า คณะได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ โดยจะต้อง
จัดทํารายงานให้ผู้บังคับบัญชาในคณะทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
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 47/2560 
(มศว 5.2_1_1) และมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรนํ้าประจํา
หน่วยงาน (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 3776/2560 (มศว 5.2_1_2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.2_1_1 คําสั่งที่ 47/2560 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการโครงการประหยัดพลังงาน 
มศว 5.2_1_2 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 3776/2560
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2.   มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีแผนการดําเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานตามนโยบาย  
ของหน่วยงาน (มศว 5.2_2_1) และสอดคล้องตามนโยบายการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย โดยใน
ปีงบประมาณ 2560  

ผลการดําเนินงานในงบประมาณ 2560 โดยได้นําเสนอผลการดําเนินงานด้านพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานตามนโยบายต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้รณรงค์
พฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง (มศว 5.2_2_2) คณะกรรมการประหยัด
พลังงานได้เสนอมาตรการประหยัดพลังงานให้บุคลากรในสํานักทดสอบฯ ได้รับทราบมาตรการประหยัดพลังงาน
และติดป้ายประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยและนโยบายของสํานักทดสอบฯ ให้ทราบ      
โดยทั่วกัน (มศว 5.2_2_3) บุคลากรสํานักทดสอบฯ ได้ตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านอื่น ๆ ได้แก่ แยกประเภทขยะการทิ้งขวดนํ้าพลาสติกของสํานักทดสอบฯ และนําไปจําหน่ายและนําเงินที่ได้ 
ฝากบัญชีโครงการลดโลกร้อน (มศว 5.2_2_4) การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพ่ือลดการสิ้นเปลืองของทรัพยากร 
(มศว 5.2_2_5) มีการแจ้งต่อบุคลากรในหน่วยงานให้ทราบและร่วมมือการทํากิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 
และรณรงค์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกเพ่ิมขึ้นผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค  
หลังจากดําเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกได้ประเมินกิจกรรม และนําข้อเสนอแนะจากบุคลากรที่ปฏิบัติ
โดยการแจกถุงผ้าเพื่อนําไปใช้ในการลดการใช้ถุงพลาสติก (มศว 5.2_2_6) นําเสนอผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ (มศว 5.2_2_7) ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การดําเนินโครงการกิจกรรม
สถานที่น่าอยู่ น่าทํางาน เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน ส่งผลในด้านการลดการใช้พลังงานได้ส่วนหนึ่ง 
กิจกรรมการรวบรวมจําหน่ายกล่องกระดาษที่ไม่ได้ใช้งาน กิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดแอลอีดีเพ่ือประหยัด
พลังงานโดยเร่ิมที่ห้องผลิตแบบทดสอบก่อน ตลอดจนการนํากระดาษหน้าเดียวที่เหลือใช้มาทําเป็นสมุดฉีก       
และในปีงบประมาณ 2560 บุคลากรสํานักทดสอบฯ บางส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอนํ้า ในวันอาทิตย์ที่ 
5 พฤศจิกายน 2560 พ้ืนที่ชุมชนวัดลิ้นช้าง ตําบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี หน่วยพิทักษ์ป่าที่ 5 อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมสร้างฝายชะลอนํ้า (อาสาสร้างฝายชะลอนํ้า 
ตามแนวพระราชดําริ ชะลอโลกร้อน) และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย (มศว 5.2_2_8) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.2_2_1 แผนการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
มศว 5.2_2_2 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 5/2560 
มศว 5.2_2_3 รายงานประชุมสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 5/2560 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.2_2_4 สมุดบัญชีเงินฝากช่ือบัญชีโครงการลดโลกร้อน
มศว 5.2_2_5 โปสเตอร์รณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก
มศว 5.2_2_6 รายงานผลการจัดกิจกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก
มศว 5.2_2_7 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 1/2561 
มศว 5.2_2_8 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ ได้ประชุมบุคลากร ในการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานร่วมกันและประกาศนโยบาย
และมาตรการด้านการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของบุคคลากร ได้เผยแพร่และรณรงค์ตามมาตรการ       
การประหยัดพลังงานให้บุคลากรทราบโดยปิดประกาศและลงเว็บไซต์ http://eptb.swu.ac.th เพ่ือขอความร่วมมือ 
จากบุคลากรในการปฏิบัติตามมาตรการ (มศว 5.2_3_1) และได้ประเมินผลพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ตามมาตรการ (มศว 5.2_3_2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.2_3_1 ป้ายประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
มศว 5.2_3_2 สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

 
 
4.   มีการดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน พร้อมทั้งรายงาน

ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 

ผลดําเนินการ 
สํานักทดสอบฯ มีการดําเนินตามแผนการประหยัดพลังงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน      

ตามตัวบ่งชี้ของแผน เพื่อพิจารณาในวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 2/2561        
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (มศว 5.2_4_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.2_4_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 2/2561  
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5.   มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
หรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป 

 
ผลดําเนินการ 

คณะกรรมการประหยัดพลังงานนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ    
มาใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (มศว 5.2_5_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.2_5_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 3/2561 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
5 ข้อ 5 ข้อ 5 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. อาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญา
เอกและสอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตร 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาความรู้ในการผลิตเอกสาร
การสอน การวิจัยในสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มีจํานวนน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 

1. ให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้คณาจารย์ย่ืนขอผลงาน 
ทางวิชาการ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

 2. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑ์ของ สกอ. เพ่ือย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี
 

ไม่มี

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ทั้งภายในและภายนอกสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน 
ของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในจํานวนมาก 

1. ติดตามกํากับ KPI ของอาจารย์ทุกคน ในการทําโครงการ
วิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 

2. อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็น
จํานวนมาก 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมกีารตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ เช่น ในฐานข้อมูล Scopus  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่ม ี
 

ไม่มี

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี
 

ไม่มี
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หน่วยงานภายนอกมีความต้องการใช้     
บริการสอบของสํานักทดสอบฯ 
 

1.1 เพ่ิมประสทิธิภาพและจํานวนวิทยากรให้บริการสอบ     
ให้มีความเพียงพอตอบสนองความต้องการกับหน่วยงาน  
ต่าง ๆ 
1.2 เตรียมการให้บริการการสอบด้วยระบบ E – Testing 
1.3 เตรียมการให้บริการการทดสอบระดับสมรรถภาพทาง
ภาษาไทยสําหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ  
(ศูนย์ทดสอบภาษาไทย) 

2. ผู้ใช้บริการงานบริการวิชาการแก่สังคมของ
สํานักทดสอบฯ มีความพึงพอใจและได้ประโยชน์
จากการเข้าร่วมโครงการฯ 

2. ส่งเสริมให้เกิดการติดตามและการขยายผลของประโยชน์ 
ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการเข้าร่วมบริการวิชาการแก่สังคม 
รวมถึงการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการให้ตรงตาม
ความต้องการได้เพ่ิมย่ิงขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่ม ี
 

ไม่มี

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี
 

ไม่มี

 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่ม ี
 

ไม่มี

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขาด
ความต่อเน่ือง  

1. ควรวางแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี
 

ไม่มี
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการสถาบัน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไม่มี 
 

ไม่มี

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ระบบการบริหารบุคลากร 1. ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงการพัฒนาตนเองของสายปฏิบัติการ 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี
 

ไม่มี
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ส่วนที่ 4 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
ข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set: CDS) 

ตัว
บ่งชี ้

ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ประเมิน 
2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
4 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 
5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท 
6 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทกุหลักสูตร 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
9 จํานวนอาจารยป์ระจําคณะทั้งหมด 
10 จํานวนอาจารยป์ระจําคณะที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
11 จํานวนอาจารยป์ระจําคณะทั้งหมด 
12 อาจารย์ประจําคณะที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
13 จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี 
14 จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 
15 จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี 
16 จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท 
17 จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 
18 จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท 
19 จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
20 จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
21 จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
22 ผลรวมจํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

23 จํานวนอาจารยป์ระจําคณะทั้งหมด 
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ตัว
บ่งชี ้

ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

สกอ. 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจาํนวนอาจารย์ประจํา (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 

24 จํานวนอาจารยป์ระจําคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา   
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

  

 - วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

 - วิทยาศาสตรก์ายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตรบ์ริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

25 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา   
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

  

 - วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

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

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตรบ์ริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

26 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปรญิญาตร ี   
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

  
 - วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

 

 - วิทยาศาสตรก์ายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตรบ์ริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  
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ตัว
บ่งชี ้

ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

สกอ. 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจาํนวนอาจารย์ประจํา (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 
27 จํานวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากันแยกตามกลุ่มสาขาวชิา   
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

   - วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตรก์ายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตรบ์ริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

28 สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจาํ   
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

   - วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตรก์ายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตรบ์ริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

29 สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจาํตามเกณฑ์มาตรฐาน   
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

   - วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตรก์ายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตรบ์ริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  
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ตัว
บ่งชี ้

ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

สกอ. 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจาํนวนอาจารย์ประจํา (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 
30 ร้อยละของการคํานวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจํานวนนสิิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์

ประจําคณะ  
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1) 
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 
   - วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)  
   - วิทยาศาสตรก์ายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)
   - นิติศาสตร์ (50 : 1) 
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตรบ์ริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

31 ค่าเฉล่ียคะแนนรวมทกุกลุ่มสาขา 
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

  
 - วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

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

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตรบ์ริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
32 ผลรวมคะแนนเฉล่ียของการจดับริการให้คําปรกึษาทางวิชาการและการใช้ชวีติแก่นิสิตในคณะ   
33 ผลรวมคะแนนเฉล่ียของการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นิสิต 
  

34 ผลรวมคะแนนเฉล่ียการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมือ่สําเรจ็การศึกษาแก่
นิสิต 
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ตัว
บ่งชี ้

ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีการศกึษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จํานวนอาจารยแ์ละนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาตอ่ 
  กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

36 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายใน 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

37 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

38 จํานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

39 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอก 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

40 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

41 จํานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตัว
บ่งชี ้

ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีการศกึษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ต่อ) 
42 ผลรวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

43 ค่าเฉล่ียของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจํานวนอาจารย์
และนักวิจัยประจํา  

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

44 คะแนนที่ได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

45 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

46 ค่าน้ําหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจํา 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

47 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20)  
กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตัว
บ่งชี ้

ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวจิยั (ต่อ)

48 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

49 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่
มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

50 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาตหิรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ.แต่มหาวทิยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

51 จํานวนผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

52 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2  (0.60)  

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                        ห น้ า | 105  

ตัว
บ่งชี ้

ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวจิยั (ต่อ)

53 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

54 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนมุัติและจัดทํา
เป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึง่ไมอ่ยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

55 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานขอ้มูลตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวทิยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

56 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

57 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวจิยั (ต่อ)

58 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

59 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (1.00) 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

60 จํานวนผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร (1.00) 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

61 จํานวนผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

62 จํานวนผลงานวจิัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

63 จํานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพนัธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รบัการจดทะเบียน (1.00) 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวจิยั (ต่อ)

64 จํานวนตําราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

65 จํานวนหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

66 จํานวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

67 จํานวนตําราที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

68 จํานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้
นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

69 จํานวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้
นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวจิยั (ต่อ)

70 ค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวจิัยประจํา   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

71 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่หรือผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

72 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับมหาวิทยาลัย (0.40)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

73 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

74 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ  (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

75 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

76 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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ตัว
บ่งชี ้

ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวจิยั (ต่อ)

77 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

79 คะแนนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ตัว
บ่งชี ้

ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
80 จํานวนอาจารยท์ี่มีส่วนร่วมในการบรกิารวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
81 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจรงิ 

 
ตัว
บ่งชี ้

ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจกลุม่สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานิสิต  (บาท/คน) 
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน) 
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาบุคลากร (บาท/คน) 
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือการจดัการเรยีนการสอน(บาท/คน) 

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
86 มีจํานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน 
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ข้อมูลพืน้ฐานเชิงคุณภาพ (Quality) 

ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
เกณฑ์ข้อ 1 จัดบรกิารให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ -เลือก-
เกณฑ์ข้อ 2 มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานที่ให้บริการกจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน 

ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นสิิต 
-เลือก-

เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต -เลือก-
เกณฑ์ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไมต่่ํากว่า  

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
-เลือก-

เกณฑ์ข้อ 5 นําผลการประเมินจากขอ้ 4 มาปรับปรงุพัฒนาการให้บรกิารและการให้ข้อมลู  
เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

-เลือก-

เกณฑ์ข้อ 6 ให้ขอ้มูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า -เลือก-
สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์ข้อ 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมใน

การจดัทําแผนและการจัดกิจกรรม 
-เลือก-

เกณฑ์ข้อ 2 ในแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานสิิตให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

-เลือก-

1) คุณธรรม จรยิธรรม -เลือก-
2)  ความรู ้ -เลือก-
3)  ทักษะทางปญัญา -เลือก-
4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ -เลือก-
5)  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -เลือก-

เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต -เลือก-
เกณฑ์ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ดาํเนินการมกีารประเมินผลความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของกจิกรรม

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
-เลือก-

เกณฑ์ข้อ 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต -เลือก-
เกณฑ์ข้อ 6 นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรงุการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต -เลือก-
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ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
มี

เกณฑ์ข้อ 2 สนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นตอ่ไปน้ี มี
    -  ห้องปฏิบัตกิารหรือหอ้งปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมอื 

หรือศูนยใ์ห้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
มี

  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ มี
  -  ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต
งานสร้างสรรค์เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

มี

  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจดัประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์การจัดใหม้ีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอื
ศาสตราจารย์รบัเชิญ (visiting professor)  

มี

เกณฑ์ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ มี
เกณฑ์ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ในการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ 
มี

เกณฑ์ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแ์ละนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจน 
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

มี

เกณฑ์ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อชว่ยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

มี
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ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์ข้อ 1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพือ่พิจารณาอนุมตัิ 

มี

เกณฑ์ข้อ 2 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จาก 
การบริการวิชาการเพื่อให้เกดิผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรอืสังคม 

มี

เกณฑ์ข้อ 3 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บรกิารแบบให้
เปล่า 

มี

เกณฑ์ข้อ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมใน 
ข้อ 1 และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

มี

เกณฑ์ข้อ 5 นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรงุแผนหรือพัฒนาการให้บรกิารวิชาการสังคม มี
เกณฑ์ข้อ 6 คณะมีส่วนร่วมในการบรกิารวชิาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจํานวน

อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจําในคณะ 
มี
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ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์ข้อ 1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
เกณฑ์ข้อ 2 จัดทําแผนด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้
ตามแผน 

มี

เกณฑ์ข้อ 3 กํากับตดิตามใหม้ีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม มี
เกณฑ์ข้อ 4 ประเมินความสําเร็จของตามตวับ่งชี้ทีว่ัดความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของแผน 

ด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
มี

เกณฑ์ข้อ 5 นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกจิกรรมด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม มี
เกณฑ์ข้อ 6 เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน มี
เกณฑ์ข้อ 7 กําหนดหรือสรา้งมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่เป็นทีย่อมรับในระดับชาติ มี
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ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจกลุม่สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกบัวิสัยทัศน์ของคณะ

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะมหาวิทยาลัยรวมทัง้สอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณข์องคณะและพฒันาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อใหบ้รรลุผลตามตัวบ่งชี้และและเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

มี

เกณฑ์ข้อ 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแตล่ะ
หลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพือ่พัฒนานิสิตอาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการสอน
อย่างตอ่เนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

มี

เกณฑ์ข้อ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงทีเ่ป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เส่ียงทีเ่กิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

มี

เกณฑ์ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลอย่างครบถว้นทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน 

มี

เกณฑ์ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท้ั้งที่มีอยูใ่นตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้อยา่งน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 

มี

เกณฑ์ข้อ 6 การกํากับตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มี

เกณฑ์ข้อ 7 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

มี
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ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 
สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป

ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
มี

เกณฑ์ข้อ 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 
และรายงานผลการตดิตามให้คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

มี

เกณฑ์ข้อ 3 มีการจดัสรรทรพัยากรเพื่อสนบัสนุนการดําเนนิงานของหลักสูตรให้เกดิผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

มี

เกณฑ์ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการ
ประเมิน 
ให้คณะกรรมการประจําคณะเพือ่พิจารณา 

มี

เกณฑ์ข้อ 5 นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรงุหลักสูตร
ให้มีคุณภาพดขีึน้อย่างตอ่เน่ือง 

มี

เกณฑ์ข้อ 6 มีผลการประเมนิคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มี
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ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 
มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)
เกณฑ์ข้อ 1 มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) 

ที่มีความสูญเสีย (Waste) เพือ่ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่าง
น้อย 1 กระบวนการ 

มี

เกณฑ์ข้อ 2 มีการวเิคราะหก์ระบวนการทํางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบสุาเหตุ
ของความสูญเสีย 

มี

เกณฑ์ข้อ 3 วางแผนการปรบัปรุงกระบวนการทํางานที่มีความสูญเสียโดยกําหนดตวัช้ีวัดและค่า
เป้าหมายทีจ่ะใช้ติดตามและประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง 

มี

เกณฑ์ข้อ 4 มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรงุกระบวนการทํางานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์
ข้อ 3 

มี

เกณฑ์ข้อ 5 มีการตดิตามผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่กําหนดและรายงานผลใน
คณะกรรมการประจําคณะหรอืคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเพือ่พิจารณา 

มี

เกณฑ์ข้อ 6 มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรงุกระบวนการทํางานตอ่ไป
เพื่อให้บรรลุเปา้หมายหรอืปรบัให้เป็นกระบวนการทํางานใหม่ที่ได้ประสิทธภิาพ
และทําการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกีย่วขอ้ง 

มี
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ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2560 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 
มศว 5.2 การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลงังาน
เกณฑ์ข้อ 1 มีการจดัตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมกีารมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการ 
มี

เกณฑ์ข้อ 2 มีแผนการดําเนนิการตามมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดย
กําหนดตวัชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายทีต่้องการบรรลุ 

มี

เกณฑ์ข้อ 3 มีระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้บคุลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนรว่มในการดําเนินการ
ตามแผน 

มี

เกณฑ์ข้อ 4 มีการดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนพร้อมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

มี

เกณฑ์ข้อ 5 5. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะมาใช้ 
ในการแก้ไขปรบัปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป 

มี
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โครงร่างองค์กร (OP) 
และผลลัพธ์ (หมวด 7) 

 
โครงร่างองค์กร (OP) 
 
P.1 ลักษณะองค์กร  
ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร 
 

(1) หลักสูตร และบริการ 
ด้านหลักสูตร สํานักทดสอบฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน 

และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในปีการศึกษา 2558 และ 2559         
ที่ผ่านมานั้น มีผลการประเมินที่มีพัฒนาการดีขึ้นจากระดับปานกลางขึ้นมาอยู่ในระดับดี (จาก 2.89 เป็น 3.11)  
นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2559 ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
ดําเนินการใช้หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 ทั้งน้ีสํานักทดสอบฯ ยังได้เล็งเห็นความสําคัญของ
หลักสูตรซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินการพิจารณาจัดทําหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นแบบ
โมดูล (module) เพ่ือให้บริการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและบุคลากรทางด้านการศึกษาที่สนใจ 

ด้านบริการขณะนี้สํานักทดสอบฯ ได้รับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางสังคม         
ในด้านการทดสอบ 3 ประการหลัก คือ ประการแรก การเปลี่ยนแปลงของประเทศเข้าสู่อาเซียน ทําให้มีความต้องการ
เปิดการทดสอบภาษาไทยสําหรับคนต่างประเทศ สํานักทดสอบฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือเป็น 
ศูนย์ทดสอบภาษาไทย ประการที่สอง ความต้องการแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลิกภาพ
ของคนทํางานสํานักทดสอบฯ อยู่ในระหว่างการผลิตแบบทดสอบให้จํานวนมีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้รองรับความ
ต้องการได้ ในขณะเดียวกันก็มีการผลิตข้อสอบประเภทนี้ให้กับหน่วยงานที่ขอรับบริการมากขึ้น และประการท่ีสาม 
คือ การสร้างศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการขอรับบริการจากหน่วยงานหลัก ได้แก่ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และเป็นการพัฒนาความสามารถในเชิงแข่งขันของสํานักทดสอบฯ 
ด้วย การให้บริการการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการน้ี จึงต้องมีการพัฒนาท้ังบุคลากรและปรับปรุงพ้ืนที่ของสํานัก
ทดสอบฯ เพ่ือรองรับการท้าทายเชิงลึกกลยุทธ์ดังกล่าวเพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการดึงผู้รับบริการและ
รายได้เพ่ิมขึ้น 
 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 สํานักทดสอบฯ ได้มีการประชุมบุคลากรเพ่ือพิจารณา การปรับวิสัยทัศน์พันธกิจจุดประสงค์ และสมรรถนะ
หลัก ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในปีน้ีได้มีการเพ่ิมเติมค่านิยมขององค์กร เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
ของสํานักทดสอบฯ หล่อหลอมมีจิตใจเป็นหน่ึงเดียวกัน คือ ค่านิยมของสํานักทดสอบฯ E = Excellence มุ่งความ
เป็นเลิศ P = Professionalism ความเป็นมืออาชีพ T = ทํางานเป็นทีม B = Business partnership เป็นพันธมิตร
ในการทํางาน 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
สํานักทดสอบฯ จําแนกบุคลากรเป็น 2 กลุ่ม ตามโครงสร้างคือ 
 1. กลุ่มสายวิชาการ 
 2. กลุ่มสายปฏิบัติการ  
 

ข้อกําหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของสายวิชาการ/สายปฏิบัติการ 
 - วุฒิทางการศึกษาของสายวิชาการ เริ่มระดับปริญญาโท/เอก 
 - วุฒิทางการศึกษาของสายปฏิบัติการ เริ่มระดับปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
 1. หน่วยงานมีช่ือเสียงด้านการวัดการประเมินผล 
 2. หน่วยงานมีพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจ น่าค้นหาและท้าทายการปฏิบัติงาน 
 3. มีหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. บรรยากาศการทํางานเป็นทีม 
 5. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 
 6. มีความย่ังยืนในระยะยาว 
 7. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อพนักงาน
ด้วยกันและต่อองค์กร 
 8. จัดอบรมให้เกิดความรู้และทักษะต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
 

ปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้บุคลากรมุ่งม่ันในการทํางาน 
 - ความมีช่ือเสียงขององค์กรมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
 - วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทํางานเป็นทีมการแบ่งงานกันทําอย่างเป็นระบบ ความสามัคคีในการทํางาน
ส่วนกลางร่วมกัน 
 - การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทํางานเพ่ือหน่วยงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและประสบ
ความสําเร็จเพ่ือช่ือเสียงของหน่วยงาน การให้ความทุ่มเทร่วมมือช่วยเหลืองานสําคัญต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น งาน
การเรียนการสอนและวิจัย งานบริการวิชาการ (การสร้างข้อสอบ งานในขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทําแบบทดสอบ 
การดูแลและรักษาความลับของแบบทดสอบ การวิเคราะห์และประมวลผล การบริการวิชาการแก่สังคม) และงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 - ความซื่อสัตย์สุจริต และการรักษาความลับขององค์กร เน่ืองจากสํานักทดสอบฯ เป็นองค์กรในการสร้าง
และพัฒนาแบบทดสอบ 
 - งบการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความก้าวหน้าและมีช่ือเสียงมากขึ้น มีความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
 - การเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ด้านการวัดและประเมิน 
 - ความน่าเช่ือถือในด้านวัดและประเมิน 
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ความหลากหลายของบุคลากรและภาระงานในหน่วยงาน 
 - สํานักทดสอบฯ มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและมีสายปฏิบัติโดยมีภาระงาน ดังน้ี 
 1. บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ  
 1) ด้านการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ (การสร้างข้อสอบ งานในขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทํา
แบบทดสอบ การดูแลและรักษาความลับของแบบทดสอบ และการบริการวิชาการแก่สังคม)  
 2) ด้านการวิจัย  
 3) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 นอกจากน้ีได้จัดแบ่งโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้มีดูแลผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการ และสอดคล้องกับภารกิจหลักดังกล่าว โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็น 3 ฝ่าย คือ  
 - ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ดูแลผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสร้างและ
พัฒนาแบบทดสอบและงานภาคสนาม 
 - ฝ่ายบริการวิชาการ ดูแลผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานบริการการสอบ งานบริการ
วิชาการ งานวิเคราะห์และประมวลผล และงานวารสารวัดผลการศึกษา 
 - ฝ่ายการเรียนการสอน ดูแลผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน งานวิจัย
และพัฒนา 
 2. บุคลากรสายปฏิบัติการช่วยดูแลภาระงานต่าง ๆ ซึ่งสายปฏิบัติการ มีภาระและความรับผิดชอบในหน้าที่
แตกต่างกันไป เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
 - งานบริการและธุรการ 
 - งานคลัง  
 - พัสดุ 
 - งานนโยบายและแผน 
 - งานสนับสนุนวิชาการ 
 - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สําคัญของหน่วยงาน   
 ความปลอดภัยในการทํางานในห้องจัดทําแบบทดสอบมีข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ดังน้ี 
 - ติดต้ังถังดับเพลิง 
 - คีย์การ์ด 
 - เครื่องฟอกอากาศ 
 - พัดลมดูดอากาศ 
 - จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 
 - จัดเตรียมรถลากในการเคลื่อนย้ายแทนการยกของ เตรียมอุปกรณ์ในการ support หลัง 
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 - Office Syndrome จัดโปรแกรมการออกกําลังกายให้ข้อมูลสารสนเทศเรื่องความรู้ในการดูแลสายตาจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ การรับประทานอาหารให้สมดุลงานกับชีวิต ความเครียดจากการทํางานโดยจัดให้มีการพักผ่อน
และการทํางานนอกสถานที่และมีการสอดแทรกนันทนาการ 
 - จัดให้มีสภาพแวดล้อมในที่ทํางานที่ได้มาตรฐานเหมาะสม ทั้งแสงสว่าง อุณหภูมิ โต๊ะ เก้าอ้ี 
 - จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 - การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปี 
 

(4) สินทรัพย์  
 สินทรัพย์ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาประกอบไปด้วย 

- อาคารสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นอาคาร 4 ช้ัน ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องผลิตข้อสอบ (เอกสารอัดสําเนา) ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
ห้องเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ห้องพักบุคลากร 

- ครุภัณฑ์ที่ใช้ผลิตแบบทดสอบ เช่น เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล เครื่องเรียงพับนับเย็บ 
- ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เช่น เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ และกระเป๋าหิ้ว 
- สินทรัพย์ทางปัญญา ประกอบด้วย แบบทดสอบ เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน และงานวิจัย 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อสอบ 
- ยานพาหนะ (รถตู้)  

 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ  
กฎระเบียบข้อบังคับสํานักทดสอบฯ ได้ยึดตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการจ้างค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2556 ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล ข้อบังคับ มศว ว่า
ด้วยจรรยาบรรณบุคลากร มศว ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพของ สํานัก
ทดสอบฯ ที่กํากับดูแลโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการประกาศกฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  
(1) โครงสร้างองค์กร  
1. โครงสร้างหรือระบบธรรมาภิบาล การบริหารสํานักทดสอบฯ มุ่งเน้นตามโครงสร้างของหน่วยงานและ

เป็นการบริหารแบบกระจายอํานาจและยึดหลักธรรมาภิบาล และผลการประเมินการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
เฉลี่ยรวมได้ 4.01 (จากคะแนนเฉล่ีย 5) 
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แผนภูมิแสดงการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
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(2) ผู้เรียน ลกูค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย 
 ในด้านของลูกค้า มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ นิสิตในหลักสูตร และกลุ่มที่สอง คือ หน่วยงานที่รับบริการ
ด้านการสอบ สําหรับเร่ืองหลักสูตร นิสิตในหลักสูตรถือเป็นลูกค้าของหน่วยงาน ซึ่งหลักสูตรได้มีการกํากับดูแล    
ให้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน โดยเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรทุกปี นอกจากน้ี        
งานหลักสูตร ยังนําผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค 003 และ 
ปค 004) มาใช้ประกอบการการพิจารณาในวาระการประชุมหลักสูตรในทุกเทอมการศึกษา เพ่ือใช้พิจารณาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนิสิตมากขึ้น โดยในปี 2560 ได้เพ่ิมช่องทางการ
ร้องเรียนของนิสิต ได้แก่ การจัดทํากล่องรับข้อร้องเรียนทั้งรูปแบบเอกสาร และ QR CODE เพื่อให้นิสิตสามารถ   
ส่งข้อเรียนเรียน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนหรือสิ่งต่าง ๆ ที่หลักสูตรควรปรับปรุง โดยจัดเจ้าหน้าที่ในการ
ดูแลและจัดการแก้ไขปรับปรุงตามข้อร้องเรียนดังกล่าว เพ่ือให้นิสิตที่ถือเป็นลูกค้าของหลักสูตรมีความพึงพอใจ
เพ่ิมขึ้น และคงมาตรฐานของหลักสูตรให้ผ่านบรรลุตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 

สําหรับลูกค้าน้ันในส่วนของผู้รับบริการด้านการสอบ มีการใช้การประเมินความพึงพอใจลูกค้าผู้ขอรับ
บริการด้านการสอบทุกครั้งที่ให้บริการและมีการประเมินจากบุคลากรท่ีทําหน้าที่วิทยากรทุกครั้ง เช่นเดียวกันเพ่ือ
นําผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไป สําหรับกรณีพิเศษที่มีเหตุการณ์กรณีพิเศษเกิดขึ้นก็จะมีการติดตาม  
แก้ไขทันที 

 
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
การดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ ไม่เก่ียวข้องกับผู้ส่งมอบ แต่มีความเก่ียวข้องกับคู่ความร่วมมือ 

เน่ืองจากมีความจํากัดของบุคลากรภายในสํานักทดสอบฯ เมื่อมีโครงการให้บริการขนาดใหญ่จําเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย และในบางคร้ังอาจจะต้องขอความร่วมมือจากนักวิชาการภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นอกจากน้ี ยังมีความร่วมมือในเชิง
วิชาการระดับสถานศึกษา คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการวัดประเมินและการวิจัย ก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ ์
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

(1) ลําดับในการแข่งขัน 
สํานักทดสอบฯ เผชิญคู่แข่งเพ่ิมมากขึ้น สําหรับลําดับในการแข่งขันน้ัน ด้านการทดสอบสํานักทดสอบฯ  

ยังมีความสามารถในระดับต้นของประเทศช่ือเสียงที่เป็นที่รู้จักที่มีมาในอดีตแต่อย่างไรก็ดี ความต้องการของสังคม
น้ันมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีความต้องการการทดสอบทางจิตหรือยาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลิกภาพของ
คนทํางานในตําแหน่งต่าง ๆ และความต้องการการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ทําให้ทิศทางการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ มีการสร้างแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยาเพ่ิมมากขึ้น 

 
 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
สํานักทดสอบฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์ทดสอบภาษาไทยสําหรับคนต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการทดสอบ

แบบด้ังเดิมผ่านกระดาษ และพัฒนาเป็นศูนย์ทดสอบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ทั้งน้ีได้มีการจัดส่งบุคคลากร
ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่บางส่วนไปเรียนรู้ขั้นตอนการสร้างข้อสอบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ เช่น  
ประเทศไต้หวัน ภายหลังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
นอกจากน้ีสํานักทดสอบฯ ยังมีแผนที่จะส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานเรื่องการสร้างข้อสอบและพัฒนา
แบบทดสอบด้านอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายด้านการวางแผนเตรียมพัฒนาบุคคลากรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการแข่งขันทางด้านการบริการด้านการทดสอบให้ทันสมัย และทัดเทียมกับองค์กรช้ัน
นําทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
เนื่องจากการบริการการสอบโดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลขั ้นความลับทําให้สืบเสาะหาข้อมูลสําหรับ           

การเปรียบเทียบเป็นเป็นได้ยาก แต่เมื่อพิจารณาจากผลงานของสํานักทดสอบฯ จะพบว่า จํานวนผู้รับบริการมี   
การขยายตัวมากขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐเป็นภาคเอกชน โดยสํานักทดสอบฯ มีลูกค้าใหม่เพ่ิมเติม ในปี พ.ศ 2560  
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน และมีแผนความร่วมมือต่อเน่ือง  
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์  
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ ด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ           

ความรับผิดชอบต่อสังคมและบุคลากร 
 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
การทํางานทุกโครงการของสํานักทดสอบฯ จะมีการประเมินเพ่ือนําผลไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

และมีการบันทึกผลงานเพ่ือใช้ในการแข่งขันการให้บริการของสํานักทดสอบฯ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการการสอบเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้ใช้บริการ 77 หน่วยงาน ระหว่างเดือน สิงหาคม 2559 ถึง  
กรกฎาคม 2560 ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่ใช้บริการการสอบของสํานักทดสอบฯ เกินกว่า 10 ปี พบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.78) และมีความคิดเห็นว่าข้อสอบมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความคุ้มค่า    
ผู้ใช้บริการทุกหน่วยงาน (ร้อยละ 100) ยังมีความต้องการใช้บริการการสอบต่อเน่ือง อีกทั้งจะแนะนําให้หน่วยงาน
อ่ืนมาใช้บริการของสํานักทดสอบฯ ด้วย 
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ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 

7.1 ผลลพัธ์ด้านการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
ก. ผลลพัธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านบริการท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2559 จํานวน 3 คน ผ่านผู้ใช้บัณฑิตโดยครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ        
(3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย      
โดยผ่านระบบการสํารวจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลลัพธ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินการของคู่แข่ง และสถาบันอ่ืน ๆ ที่มีการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกันน่ันคือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา โดยพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยภาพรวมหลักสูตร
วิทยาการการประเมินมีค่าสูงกว่า หลักสูตรวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
รายการประเมิน สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน

สํานักทดสอบฯมศว 
(ผู้ประเมิน 3 คน) 

สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา
คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

(ผู้ประเมิน 2 คน) 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.67 4.50 
2. ด้านความรู้ 4.67 4.13 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.67 4.10 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.67 4.10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.44 4.50 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.63 4.30 
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ข. ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มีการกําหนดให้

อาจารย์ประจําหลักสูตรและรวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ทั้งในเรื่องของศาสตร์
ทางด้านการประเมินรวมไปถึงความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยในปีการศึกษา 2560 
มีการจัดโครงการการจัดการความรู้เรื่องการจัดการศึกษาผ่านดิจิทัล โดยเป็นการคร้ังเป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ     
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยผลการจัดโครงการดังกล่าวก็ทําให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นข้อสรุปร่วมกัน
ของคณาจารย์ที่เก่ียวข้องทุกคน 

นอกจากน้ีทางสํานักทดสอบฯ ยังมีแนวทางที่จะกระตุ้นให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้พัฒนาตนเอง ได้แก่ 
การจัดทําแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําสํานักทดสอบฯ ระบุระยะเวลาที่ต้องย่ืนเสนอขอตําแหน่งผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน การกําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าอบรมในหัวข้อที่คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร เช่น การแจ้งข่าวโครงการฝึกอบรมที่น่าสนใจในที่ประชุม
ประจําสํานักฯ หรือการเกษียนหนังสือจากผู้บริหารระบุตัวบุคคลเมื่อเห็นว่ามีการจัดการประชุมหรือการอบรมท่ี
น่าสนใจและมีประโยชน์ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมจากงบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เป็นต้น   
ซึ่งทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้องกับการทํางานและนํามาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนนิสิตต่อไป 

โดยจากการสนับสนุนดังกล่าวของสํานักทดสอบฯ ทําให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของ
หลักสูตรมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

 
 

ค. ผลลพัธ์ด้านการจัดการหว่งโซ่อุปทาน 
ตัวบ่งช้ีที่สําคัญของผลการดําเนินการด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งผลลัพธ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผล  

การดําเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน สํานักทดสอบฯ ดีขึ้น คือ   
ร้อยละของการสําเร็จการศึกษาของนิสิตในแต่ละรุ่นอยู่ที่ ร้อยละ 50 และสําเร็จการศึกษาครบร้อยละ 100 ไม่เกิน  
2 ปีการศึกษา 1 ภาคเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ดีของหลักสูตรจึงทําให้นิสิตสามารถจบการศึกษา
ภายในเวลาที่กําหนด 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                        ห น้ า | 128  

7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า  
ก.  ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอ่ืน 

จากหน่วยงานภายในและภายนอกด้านการบริการสอบ 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ได้มีระบบ      

การดําเนินงานในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดประชุมหลักสูตรขึ้นเป็นประจําเพ่ือบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชา  
เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ดําเนินการ และสรุปผลการดําเนินการจากผลสะท้อนกลับของนิสิตและ
อาจารย์  

จากการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้มีการนําเข้าเสนอในการจัดประชุม
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็น และวางแผนการดําเนินการในการเตรียมและจัดหาสิ่งสนับสนุน   
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนิสิต ได้แก่ ห้องเรียนปริญญาโท ช้ัน 3, ห้องเรียนปริญญาโท 2 ห้อง 842 ช้ัน 4 ห้องสมุด
ช้ัน 4 และห้องพักนิสิต และติดต้ังอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ในห้องดังกล่าวแก่นิสิต ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายในอาคารสํานักทดสอบฯ 

นอกจากน้ันยังมีกระบวนการวางแผน ปรับปรุงจากผลการดําเนินการในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือจะได้รับทราบถึงผลการดําเนินการจึงให้นิสิตตอบแบบ
ประเมิน ปค 003 และนําผลประเมินดังกล่าวเข้าพิจารณาในท่ีประชุมที่เก่ียวข้องเพ่ือรับทราบและดําเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนหรือไม่ซึ่งผลการประเมินพบว่า มีระดับคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 4.68 (จาก 5 คะแนน) แสดงให้เห็นว่า ในเทอม
ที่ผ่านมา หลักสูตรฯ มีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจากผลการประเมินทางหลักสูตรฯ ได้รับ
ข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงสิ่งสนับสนุน ดังน้ี 

1. ควรจัดให้มีห้องพักเพ่ิมเติมซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดทํากิจกรรม 5ส ณ บริเวณ ช้ัน 4 ภายในห้องสมุด
เพ่ือเพ่ิมห้องพักทํางานแก่นิสิต 

2. ควรเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรในช่องทางเว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ ได้แก่  
ควรมีการแจ้งปฏิทินการศึกษาและข้อกําหนดต่างๆที่เก่ียวข้องกับนิสิต กําหนดการต่าง ๆ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
บัณฑิตวิทยาลัยและกิจกรรมภายในสํานักทดสอบฯ ตารางเวลาต่างๆ เป็นต้น 

ซึ่งจากข้อเสนอแนะดังกล่าว หลักสูตรฯ ได้ทําการประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยงานประชาสัมพันธ์ได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวเข้าพิจารณาและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ 

ในแง่มุมของการมุ่งเน้นลูกค้าของสํานักทดสอบฯ ด้วยเหตุที่สํานักทดสอบฯ มีภารกิจหลักนอกเหนือจาก
การผลิตบัณฑิตก็คือ การให้บริการวิชาการด้านการสอบแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย 
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ในปี 2560 สํานักทดสอบฯ มีจํานวนโครงการท่ีให้บริการด้านการสอบเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจากปีที่ผ่านมาในปี 2559 และ 2560 พบว่ามีจํานวนโครงการเพ่ิมมากขึ้น และรายรับจากการให้บริการ
เพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ (จาก 5 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท)  
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7.3 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร 
ก.  ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้บคุลากร  

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สํานักทดสอบฯ มีจํานวนอาจารย์ 15 คน ในจํานวนน้ีมีตําแหน่ง         
รองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน ซึ่งต้องเข้าสู่ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ จํานวน 3 คน และ
อาจารย์รอเข้าสู่ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อีก 11 คน สํานักทดสอบฯ ได้มีแนวทางในการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้า  
สู่ตําแหน่งวิชาการ คือ โครงการผลิตเอกสารคําสอน หนังสือและตํารา เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ  
การให้การสนับสนุนการพัฒนาวารสารการวัดผลการศึกษา ของสํานักทดสอบฯ ให้เข้าสู่ฐาน TCI ซึ่งขณะนี้ได้รับ  
การประเมินคุณภาพจนกระทั่งเข้าสู่ฐาน TCI ฐาน 2 และคาดว่าในปีต่อไปจะเข้าสู่ฐานหนึ่งได้ นอกจากนี้ยังมี      
การพัฒนาความเช่ียวชาญชํานาญการเฉพาะด้านการสอบ โดยมีแผนที่จะส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมระยะสั้น    
เพ่ือพัฒนาความรู้สามารถทั้งความรู้ความสามารถด้านการจัดสอบ E – Testing ซึ่งจะเพ่ิมจํานวนอาจารย์ที่เข้ารับ  
การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการสอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์วิจัย 
เพ่ือการทดสอบทางจิตวิทยาและการศึกษา มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติ ไต้หวัน ไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นบุคลากร
สายวิชาการ 3 คน และสายปฏิบัติการ 1 คน ทั้งน้ีสํานักทดสอบฯ มีแผนที่จะส่งบุคลากรไปพัฒนาให้ครบทุกคน 
และในปีน้ีจะจัดส่งเข้ารับการอบรม อีก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของคณาจารย์ที่เข้ารับการอบรมแล้ว และ 
อาจารย์ที่ขอรับการอบรมอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุมัติเช่นอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัย
ด้วยโปรแกรม Mplus และ HLM ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการทุกคนมีโอกาสเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามความสนใจที่เก่ียวข้อง
กับการเพ่ิมสมรรถนะในการทํางานในปีน้ีมีบุคลากรสายปฏิบัติการเข้ารับการอบรม จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67  

ผลจากการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการสอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ณ ศูนย์วิจัยเพ่ือการทดสอบทางจิตวิทยาและการศึกษา มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน ประเทศไต้หวันในปี 2559 
ได้มีการนําความรู้มาจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ที่มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสายวิชาและสายปฏิบัติการ 
และนํามาใช้ในการวางแผนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ E – Testing ของสํานักทดสอบฯ รวมทั้งมีแผนที่จะทําบันทึก  
ข้อตกลงความร่วมมือในปี 2561 และมีความร่วมมือต่อเน่ืองทั้งในด้านการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 
แก่บุคลากรในสํานักทดสอบฯ และการจัดทําศูนย์ E – Testing โดยมีโครงการจัดตั้งศูนย์ E – Testing ที่กําลังขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 โครงการ 

ในด้านการจัดอัตรากําลัง สํานึกทดสอบฯ ได้จัดสรรผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างของพันธกิจหน่วยงาน
อย่างไรก็ดีในงานด้านบริการวิชาการด้านการทดสอบ ในบางครั้งต้องใช้กําลังคนจํานวนมากซึ่งเกินขีดความสามารถ
ของคนในสํานักทดสอบฯ ในกรณีน้ีจะขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ทางสํานัก
ทดสอบฯ ได้มีการพัฒนาคนกลุ่มน้ีไว้แล้วสําหรับงานด้านบริการการสอบ โดยสํานักทดสอบฯ มีระบบการเป็นพ่ีเลี้ยง
สําหรับการฝึกอบรมบุคลากรจากภายนอกหน่วยงานให้มาปฏิบัติงานเฉพาะบางโครงการให้แก่สํานึกทดสอบฯ 
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ในปีที่ผ่านมา 2560 สํานักทดสอบฯ ได้มีโครงการบริการวิชาการด้านการทดสอบให้กับ สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จํานวนทั้งสิ้น 79 หน่วยงาน รวม 3 โครงการ ได้ใช้บุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกโดยมีบุคลากร
ภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติงานจํานวน 113 คน และจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 90 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการของ มศว จํานวน 14 คน 

ในด้านบรรยากาศการทํางาน ด้านความซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีความผูกพันต่อสํานักทดสอบฯ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสํานักทดสอบฯ นอกจากการที่บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าที่แล้ว บุคลากรทุกคน
ยังให้ความสําคัญต่อการมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ โดยการรักษาความลับเก่ียวกับข้อสอบ และมีความยึดมั่นผูกพัน 
กับสํานักทดสอบฯ เมื่อมีภารกิจเร่งด่วนทุกคนพร้อมทุ่มเทและเสียสละในการทํางานนอกเวลาราชการ เพื่อให้    
การปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ สําเร็จลุล่วงลงด้วยดีเช่นในระยะที่ผ่านมาบุคลากรทุกคนจะจัดสรรเวลาให้กับ   
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในโครงการต่าง ๆ เช่น งานบริการสอบคัดเลือกของสถานศึกษา และงานของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น 
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7.4 ผลลพัธ์ด้านการนําองคก์ารและการกํากับดูแล 
ก.  ผลลพัธ์ด้านการนาํองค์การ การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ในการนําองค์กรมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล  ในงานหลักของสํานักทดสอบฯ การบริการด้านการทดสอบ
มุ่งเน้นความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ที่ต้องรักษาความลับที่เก่ียวข้องกับข้อสอบอย่างเคร่งครัด การบริการสอบให้แก่
หน่วยงานภายนอกจะปฏิบัติตามข้อกําหนดสําหรับวิทยากรผู้คุมสอบอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติงาน 
ด้านการบริการสอบประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีไม่มีกรณีความเสียหายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสํานักทดสอบฯ นอกจากน้ียังมีผลการประเมินจากผู้รับบริการ ที่มุ่งเน้นเพ่ือประเมินการทํางานของ 
สํานักทดสอบฯ โดยสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการการสอบ นําไปสู่การแก้ไขและพัฒนาการทํางานในอนาคต 
พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านประสิทธิภาพและความสามารถของวิทยากรและขั้นตอนการ
ดําเนินการมีความรัดกุมและปฏิบัติได้ 

 
 

ข. ผลลพัธ์ด้านการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
หลังจากการกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แล้ว ได้มีการแปลงแผนกลยุทธ์นําสู่

การปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติรอบคร่ึงปีเพ่ือปรับปรุงแผน หลังการประชุมติดตามแผนแล้วไม่มีการ
ปรับปรุงแผนใหม่แต่คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ มีมติให้ดําเนินการตามแผนเดิม 
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7.5 ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด  
ก.  ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 

สํานักทดสอบฯ ต้องเผชิญกับภาพสภาวการณ์ทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงการรู้จํานวนประชากรทําให้จํานวนนิสิต ลดลง สําหรับด้านการบริการด้านการทดสอบ สํานักทดสอบฯ 
เผชิญภาวการณ์แข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดีสํานักทดสอบฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และขยายขอบเขตการบริการแบบทดสอบให้ครอบคลุมถึง       
การทดสอบทางด้านจิตวิทยาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้รับบริการและรายได้ 

ด้านงบประมาณสํานักทดสอบได้มีการปรับปรุงระบบโดยใช้ระบบบริหารข้อมูลทรัพยากรองค์กร
มหาวิทยาลัย (SWU – ERP: Enterprise  Resource Planing) ได้แก่ (1) ด้านการเงินรับ - จ่าย และบัญชี (2) ด้าน
บริหารงานพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ และวัสดุคงคลัง) (3) ด้านงบประมาณและแผน และ (4) ด้านบริหารงาน
บุคคล ซึ่งจะปรากฏผลแบบ real time สําหรับด้านการตลาด สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานบริการซ่ึงสนับสนุน
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ันจะต้องมุ่งเน้นการให้บริการที่สร้างรายได้แก่สํานักทดสอบฯ ในปีน้ีสํานัก
ทดสอบฯ มีโครงการบริการท่ีสามารถเพ่ิมรายได้อย่างต่อเน่ือง สําหรับทิศทางการให้บริการน้ันมุ่งเน้นการผลิต
แบบทดสอบและหรือการจัดส่งให้แก่หน่วยงานทั้งภายในภายนอก ในเชิงของการตลาดมุ่งเน้นการทํางานที่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เน่ืองจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนนั้น
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกล่าว คือ มุ่งเน้นการสร้างแบบทดสอบวัดทางด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาเพ่ิมเติม จากการ
สร้างแบบวัดความถนัดทางอาชีพ ซึ่งทางสํานักทดสอบฯ ได้จัดโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการดังกล่าวของ
ผู้รับบริการในปีน้ีมีจํานวนโครงการท่ีบริการแก่หน่วยงานภายนอกจํานวนทั้งสิ้น 113 โครงการ และหน่วยงาน
ภายใน 23 โครงการ คิดเป็นจํานวนโครงการที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6  
 
 

 




