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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปการศึกษา 2554 
ระหวางวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. พบวา ในภาพรวมของสํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินอยูในระดับ 3.00  ซึง่จัดอยูในเกณฑคุณภาพพอใช โดยมี
จํานวน 1 องคประกอบ (5) อยูในระดับดี  มีจํานวน 7 องคประกอบ (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9) อยูในระดับพอใช 
และมีจํานวน 1 องคประกอบ (3) อยูในระดับตองปรับปรุง 

ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. สมศ. และตัวบงชี้รวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ พบวา ในภาพรวมของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินอยูในระดับ 3.31   
ซ่ึงจัดอยูในเกณฑคุณภาพพอใช โดยมีจํานวน 2 องคประกอบ (2, 5) อยูในระดับดี , มีจํานวน 6 องคประกอบ 
(1, 4, 6, 7, 8, 9) อยูในระดับพอใช   และ จํานวน 1 องคประกอบ (3) อยูในระดับตองปรับปรุง 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา มีจุดแข็งหรือแนวปฏิบัติท่ีดีในดานการไดรับความวางไววางใจ
ในการใหบริการทางวชิาการอยางตอเนื่อง และคณะกรรมการประเมินฯ มีขอสงัเกตและขอเสนอแนะเชงินโยบาย
เพ่ือการพัฒนาท่ีเปนประเด็นเรงดวน ดังนี้การปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีมีการระบุ
ตัวบงชี้และคาเปาหมายอยางชัดเจน 
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บทนํา 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
เดิมชื่อ สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา กอตั้งเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2504 ผูกอตั้งคือ 

ศาสตราจารย ดร. ชวาล แพรัตกุล สํานักงานทดสอบฯ เปนแผนกหนึ่งของคณะวิชาวิจัยการศึกษา  
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ท่ีตั้งข้ึน
ครั้งแรกมีศาตราจารย ดร.หมอมหลวงตุย ชุมสาย เปนหัวหนาสํานักงาน ดํารงตําแหนงอยูระหวาง พ.ศ. 2504-
2507 ผลงานท่ีสําคัญในระยะเริ่มแรกนี้ ไดแก การสรางแบบทดสอบวิสัยสามารถในการเรียนรู และการวิจัย
ทางการศึกษา 

จากนั้นในชวง พ.ศ. 2507- 2520 ศาสตราจารย ดร. ชวาล แพรัตกุล เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สํานักงานไดสรางแบบทดสอบมาตรฐาน วัดความถนัดทางการเรียน เพ่ือสอบคัดเลือกนิสิตเขาเรียนท่ีวิทยาลัย
วชิาการศึกษา แบบทดสอบชุดนี้มีชื่อเรียกวา CESAT ซ่ึงยอมาจาก College of Education Scholastic 
Aptitude Test นอกจากนั้นยังสรางแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความถนัด
ทางการเรียน ท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาและสรางแบบสําเร็จความสนใจในการ
ประกอบอาชีพแบบทดสอบดังกลาวเหลานี้สรางไดเปนมาตรฐานและประกาศใหเปนท่ีทราบอยางเปนทางการ 
พรอมกับแสดงนิทรรศการใหประชาชนไดชม เม่ือ พ.ศ. 2513 นับวาเปนผลสําเร็จในการสรางแบบทดสอบ
มาตรฐานเปนครั้งแรกของประเทศไทยในดานการสอนสํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ไดเปด
สอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาเฉพาะการวัดผลการศึกษา เม่ือ พ.ศ. 2508 เปนหลกัสูตร 1 ป ตอจาก
ระดับปริญญาตรีและในป พ.ศ. 2509 เปดทําการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา 
หลักสูตร 2 ป ตอจากระดับปริญญาตรีนับวาเปนการเปดสอนระดับปริญญาโท 
ทางการวัดผลการศึกษาเปนแหงแรกของประเทศไทยอีกเชนกัน พรอมกันนั้นก็อบรมใหความรูทางการวัดผล
การศึกษาแกครูอาจารยและบุคคลท่ัวไปดวย บริการทดสอบใหกับโรงเรียนและหนวยราชการตางๆ ทําการวิจัย
ทางการวัดผลการศึกษาจัดทําโครงการบริการวิชาการแกชุมชนดานการวัดและประเมินรวมกับมหาวิทยาลัย 
และเผยแพรเอกสารดานการวัดผลการศึกษาออกไปอยางกวางขวาง  

พ.ศ. 2517 วิทยาลยัวชิาการศึกษาไดรบัการยกฐานะข้ึนเปนมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สาํนกังาน 
ทดสอบทางการศึกษาและจติวทิยา ก็ไดรับการยกฐานะใหเทียบเทาคณะและเรียกชื่อใหมวา “สํานักทดสอบทาง
การศกึษาและจติวิทยา” งานสอนระดับปริญญาโทนั้นโอนยายไปอยูท่ีภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
แตงานดานอ่ืนๆ ตามหนาท่ีสํานักนี้ยังปฏิบัติตามเดิม และตอมาในปการศึกษา 2547 สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและ
จติวทิยา ไดเปดสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการการประเมิน เปนปแรก 
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ปรชัญา 
สอบเพ่ือคนและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย 

 
ปณิธาน 

มุงม่ันพัฒนาองคความรูเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการดานการวัดและการประเมิน 
 

วิสัยทัศน 
เปนองคกรชั้นนําแหงการสรางและพัฒนาองคความรูดานการวัดและประเมิน มุงม่ันสูความเปนเลิศ

ดานการบริการวิชาการบนฐานคุณธรรม 
 
พันธกิจ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงบประมาณ : การสราง 
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. ศึกษาคนควา วิจัย สรางและพัฒนาองคความรูดานการวัดและประเมินเพ่ือเผยแพรแกสังคม  
2. สราง พัฒนา เครื่องมือวัดท่ีเปนมาตรฐานและเปนแหลงสืบคน เพ่ือการประเมินและ/หรือสงเสริม 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
   3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวัดการประเมิน การวิจัย และสาชาวิชาท่ีเก่ียวของใหมีความรู 
ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
   4. สงเสริม เผยแพร และบริการทางวิชาการดานการวัด การประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย  
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วิธกีารประเมิน 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสํานักทดสอบตามระบบและกลไกที่สํานักทดสอบกําหนด
ข้ึน ทัง้นีโ้ดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชีใ้นทุกองคประกอบคุณภาพวา
เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

2. ใหสํานักทดสอบทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสูเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไว 

3. ใหสํานักทดสอบทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพือ่สงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสํานักทดสอบ เพือ่ใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

 
การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

• ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้ และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. สมศ. และ
ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมโดย 

• สมัภาษณ และจดบันทึก 

• ผูอํานวยการสํานักทดสอบ 

• รองผูอํานวยการสํานักทดสอบ 

• บุคลากรและเจาหนาท่ีในสํานักทดสอบ 

• ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 

ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
ตัวบงชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลเุปาหมาย คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 

  ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

( / = บรรลุ , 
 x = ไมบรรลุ) 

(เกณฑ สมศ.) 
คะแนนเต็ม 5 

(เชน เหตุผลของการประเมนิ 
ท่ีตางจากท่ีระบุใน SAR) 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนนิการ 3.00   

สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 ขอ - - 4 ขอ x 3.00 ขอ 1,3,5 

องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑติ 2.99   

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบรหิารหลกัสตูร 

        6 ขอ - - 4 ขอ x 2.00 ขอ 1,2 ในเกณฑมาตรฐาน
และขอ 7,8 

สกอ. 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
50.00 

แนวทางท่ี1 รอยละ 50.00 / 4.17   

สกอ. 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
15.00 

แนวทางท่ี1 รอยละ 16.67 / 2.78   

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

4 ขอ - - 4 ขอ / 3.00 ขอ 1-3 ,5 
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สกอ. 2.5 หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

  - -   x     

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการ
จดัการเรยีนการสอน 

  - -   x   ยกเวนการประเมนิ ป 2554 

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

  - -   x   ยกเวนการประเมนิ ป 2554 

สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสรางคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต 

  - -   x   ยกเวนการประเมนิ ป 2554 

องคประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพัฒนานสิติ 2.00   

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดาน
ขอมลูขาวสาร 

4 ขอ - - 3 ขอ x 2.00 ขอ 1-2, 4 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนิสิต 

  - -   x   ยกเวนการประเมนิ ป 2554 

องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 2.68   

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

2 ขอ - - 3 ขอ / 2.00 ขอ 1, 4, 5 
  

สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

4 ขอ - - 3 ขอ x 3.00 ขอ 1, 4, 5 
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สกอ. 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

75,000.0
0 

500,000.00 11.00 45,454.55 x 3.03 ผูรวมวิจยั 3  คน 
  

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 4.00   

สกอ. 5.1  ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก
สังคม 

4 ขอ - - 3 ขอ x 3.00 ยกเวนบางประเด็นท่ีเก่ียวกับ
การเรยีนการสอน มขีอ 1-3 

สกอ. 5.2 กระบวนการบรกิารทาง
วิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม 

4 ขอ - - 5 ขอ / 5.00   

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00   

สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4 ขอ - - 3 ขอ x 3.00 ยกเวนบางประเด็นท่ีเก่ียวกับ
การเรยีนการสอนมขีอ 1,2 
และ 4 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 2.67   

สกอ.7.1 ภาวะผูนําของสภา
มหาวิทยาลยัหรือ
คณะกรรมการประจํา
หนวยงานและผูบริหาร 
ทุกระดับ 

4 ขอ - - 6 ขอ / 4.00 ขอ 1-6 

สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรยีนรู 

4 ขอ - - 0 ขอ x 0.00   

สกอ.7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

  - -   x     
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สกอ. 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 4 ขอ - - 5 ขอ / 4.00 ขอ 1-5 
  

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 3.00   

สกอ. 8.1  ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

6 ขอ - - 4 ขอ x 3.00 ขอ 1-3, 6 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00   

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศกึษา
ภายใน 

7 ขอ - - 6 ขอ x 4.00 ขอ 1-4, 6-8 

  
จํานวนตัวบงชี้ท้ังหมด* 17     

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 3.00   
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ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
ตัวบงชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลเุปาหมาย คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 

  ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

( / = บรรลุ , 
 x = ไมบรรลุ) 

(เกณฑ สมศ.) 
คะแนนเต็ม 5 

 

สมศ. ๑ บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

  0.00 0.00 0.00 X   ยกเวน ไมมหีลักสูตร
ในระดับปรญิญาตร ี

สมศ. ๒ คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตร ีโทและเอก
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ 

3.51 45.20 10.00 4.52 / 4.52   

สมศ. ๓ ผลงานของผูสาํเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญา
โทท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

รอยละ 
20.00 

2.250 11.00 รอยละ 20.45 / 4.09 คํานวณตามป 
ปฏทิิน  

สมศ. ๔ ผลงานของผูสาํเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญา
เอกท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

  0.000 0.000   X   ยกเวน ไมมหีลักสูตร
ในระดับปรญิญาเอก 
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สมศ.๕ งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 
10.00 

2.500 24.00
0 

รอยละ 10.42 / 5.00   

สมศ. ๖ งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน 

รอยละ 
10.00 

4.00 24.00 รอยละ 16.67 / 4.17   

สมศ. ๗ ผลงานวิชาการท่ีไดรับ
การรับรองคณุภาพ 

รอยละ 
10.00 

0.000 24.00
0 

รอยละ 0.00 X 0.00   

สมศ. ๘ ผลการนํา ความรูและ
ประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใช
ในการพัฒนาการเรยีน
การสอนและ/หรือการ
วิจยั 

รอยละ 
15.00 

1.00 2.00 รอยละ 50.00 / 5.00 มี 1 โครงการท่ีบูรณา
การกับงานวิจัย ไมมี
นิสติระดบับัณฑติในป
ท่ีประเมิน 
 
 
 

สมศ. ๙ การเรยีนรูและ
เสรมิสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก 

3 ขอ - - 5 ขอ / 5.00   

สมศ. ๑๐ การสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3 ขอ - - 2 ขอ X 2.00 ขอ 1,3 ไมสามารถ
วิเคราะห การบรรลุ
เปาหมายตามแผน 
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สมศ.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3 ขอ - - 4 ขอ / 4.00 ขอ 1-4 

สมศ. ๑๒ การปฏบิตัติามบทบาท
หนาท่ีของสภาสถาบัน 

  0.00     X     

สมศ. ๑๓ การปฏบิตัติามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหาร
สถาบัน 

        X     

สมศ.๑๔ การพัฒนาคณาจารย 4.08 105.5 24.00 4.40 / 3.66   

สมศ. ๑๕ ผลประเมนิการประกัน
คุณภาพภายในรับรอง
โดยตนสังกัด 

2.80 5.68 2.00 2.84 / 2.84   

สมศ.
๑๖.๑ 

ผลการบรหิารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ 

3 ขอ - - 3 ขอ / 3.00 ขอ 1-3 

สมศ.
๑๖.๒ 

ผลการพัฒนาบัณฑติ
ตามอัตลักษณ 

5.00 8.60 2.00 4.30 X 4.30   

สมศ.๑๗ ผลการพัฒนาตาม
จุดเนนและจุดเดนท่ี
สงผลสะทอนเปน
เอกลกัษณของสถาบัน 

3 ขอ - - 2 ขอ X 2.00 ขอ 1,3 (ไมมีนิสิตรวม
โครงการ) 
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สมศ.
๑๘.๑ 

ผลการช้ีนํา ปองกัน 
หรือแกปญหาของสังคม
ใน

3 ขอ 

ประเดน็ท่ี ๑ 

- - 3 ขอ / 4.00   

สมศ. 
๑๘.๒ 

ผลการช้ีนํา ปองกัน 
หรือแกปญหาของสังคม
ใน

3 ขอ 

ประเด็นท่ี ๒ 

- - 3 ขอ / 4.00   

  

จํานวนตัวบงชี้ท้ังหมด 16     

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ ๑ – ๑๑ 3.75     

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 3.60   
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สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคณุภาพ 

ตาราง ป.2 ข ผลการประเมินตาม 9 องคประกอบ ตามตัวบงช้ีของ สกอ. และ สมศ. 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 
I P O รวม 

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ - 3.00 3.10 3.08 การดําเนินงานระดับพอใช 

2.การผลติบัณฑติ  3.47 2.50 4.09 3.46 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - 2.00 - 2.00 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

4.การวิจัย 3.03 2.50 3.06 2.87 การดําเนินงานระดับพอใช 

5.การบริการทางวิชาการแกสังคม - 4.00 4.50 4.33 การดําเนินงานระดับด ี

6.การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 3.00 3.00 การดําเนินงานระดับพอใช 

7.การบรหิารและการจดัการ - 2.67   2.67 การดําเนินงานระดับพอใช 

8.การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 การดําเนินงานระดับพอใช 

9.ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 4.00 2.84 3.42 การดําเนินงานระดับพอใช 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

3.32 2.93 3.60 3.31 การดําเนินงานระดับพอใช 

ผลการประเมนิ 

การดําเนินงาน
ระดับพอใช 

การดําเนินงานระดับ
พอใช 

การดําเนินงานระดับ
ดี 

  

 



 

  17 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
ตาราง ป.3 ข ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามตวับงช้ีของ สกอ. และ สมศ. 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

I P O รวม 

1.มาตรฐานดานคณุภาพบัณฑิต - - 4.31 4.31 การดําเนินงานระดับด ี

2.มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา           

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 3.50   3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช 

ข.มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

3.32 2.83 3.62 3.34 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

- 3.00 3.06 2.43 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 3.32 2.93 3.60 3.31 การดําเนินงานระดับพอใช 

ผลการประเมนิ 

การดําเนินงาน
ระดบัพอใช 

การดําเนินงาน
ระดบัพอใช 

การดําเนินงาน
ระดับด ี
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สรุปผลการประเมินตามมุมมองBSC 

ตาราง ป.4 ข ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ ตามตัวบงชี้ของ สกอ. และสมศ. 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมนิเฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 

I P O รวม 

1.ดานนักศึกษาและผูมสีวนไดสวนเสีย - 3.33 4.44 4.07 การดําเนินงานระดับด ี

2.ดานกระบวนการภายใน   3.13 3.02 3.08 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.ดานการเงิน 3.03 3.00 - 3.02 การดําเนินงานระดับพอใช 

4.ดานบุคคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 3.47 1.50 3.21 2.85 การดําเนินงานระดับพอใช 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกมุมมอง 

3.32 2.93 3.60 3.31 การดําเนินงานระดับพอใช 

ผลการประเมนิ 

การ
ดําเนินงาน
ระดบัพอใช 

การดําเนินงานระดับ
พอใช 

การดําเนินงาน
ระดับด ี
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปการศึกษา 2554 วันท่ี 
27  มิถุนายน  2555 ตามรายองคประกอบและตัวบงชีข้อง สกอ. สมศ. และตัวบงชีร้วมของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ พบวา ในภาพรวมของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   มีผลการประเมินอยูในระดับ 
3.31 ซึง่จัดอยูในเกณฑคุณภาพพอใช โดยมีจํานวน 2 องคประกอบ (2, 5) อยูในระดับดี 6 องคประกอบ (1, 
4, 6, 7, 8, 9) อยูในระดับพอใช และ 1 องคประกอบ (3) อยูในระดับตองปรับปรุง 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีขอเสนอแนะเรงดวนในภาพรวม และขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพือ่
การพัฒนา ตามรายองคประกอบ ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะเรงดวนในภาพรวม 

ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงานโดยมีการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายท่ีชัดเจน 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. มีการกําหนดและปรับแผน/โครงการ/กิจกรรมใหครบ
ทุกภารกิจหลักของสํานักฯ และสอดคลองกับแผนและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

- 

2. มีปรัชญา  ปณิธาน ท่ีสะทอนเอกลักษณของสถาบัน  

จดุออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรบัปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1.ขาดการกําหนดเปาหมายเปนรายปในแผนกลยุทธเพ่ือใช
เปนขอมูลสําคัญในการติดตามผลความสําเร็จไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
 

1.ควรกําหนดคาเปาหมายใหชัดเจนในแตละปใน
แผนกลยุทธ 4 ป ตามอายุการดํารงตําแหนง
ผูบริหาร 
2. ควรสงเสริมใหนิสิต ศิษยเกาและผูเกี่ยวของได
เขามามีสวนรวมวิเคราะหหรือจัดทําแผนกลยุทธ  

2.ขาดการติดตามผลครบทุกกิจกรรม/โครงการท่ีระบุไวใน
แผนกลยุทธ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงกิจกรรม/โครงการอ่ืน
ตอไป 

3. ควรมีติดตามผลครบทุกกิจกรรม/โครงการที่
ระบุไวในแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 2 ครั้งภายใน
วงรอบปงบประมาณนั้น ๆ 

3.แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปไมชัดเจน ปรับแผนใหสมบูรณ และมีโครงการรองรับที ่
สามารถดําเนินการไดครบวงจร PDCA 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1.นิสิตที่จบการศึกษามีการตีพิมพปริญญานิพนธไดทันป
วงรอบท่ีประเมิน  

1. สนับสนุนใหนิสิตตีพิมพปริญญานิพนธใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติท่ียอมรับในสาขา 

2.มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถสูง 2. สงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการของอาจารย 

จดุออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรบัปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. ขาดการนําผลการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน 
เชน การบริการสื่อสภาพแวดลอมทางการเรียนรู  การ
ควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร เปนตน มาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาใหตอเนื่อง  

1. ควรมีการรวบรวมประเด็นที ่จะติดตามและ
ทบทวนผลการดําเนินงานหรือผลการประเมินเพื่อ
นํามาสูการปรับปรุงแกไขในดานการเรียนการสอน
ข อ ง นิ สิ ต ที ่ยั ง เ ห ลื อ อ ยู นั ้น  เ ข า ที ่ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหารและที่ประชุมบุคลากรเพื ่อให
ครบถวนทุกประเด็นที่ระบุไวในแผนและตัวบงชี ้
ประกันคุณภาพ  

2. การพัฒนาอาจารยที่ยังคงอยูใหสรางผลงานทางวิชาการ
ยังไมทันกับจํานวนอาจารย ท่ีเกษียณอายุไป  

2. เสริมแรงและสรางขอตกลงหรือสัญญารวมกัน
ระหวางบุคคลที่จะทําผลงานทางวิชาการเพื่อการ
นําไปสูการจัดเงื่อนไขและบรรยากาศการทํางานที่
เอื้อตอการทํางานใหกับอาจารยที่ตองการและมี
ศักยภาพทีทํ่าไดจริง เชน ระบบพี่เลีย้ง มีตัวแบบ
ปจจุบันทีผ่านการประเมินผลงานแลว  เขารับการ
พัฒนาเฉพาะเรื ่องเกีย่วกับการสรางผลงานใหได
มาตรฐาน เปนตน  

3. ผูสนใจท่ีจะศึกษาในหลักสูตรท่ีเปดสอนมีจํานวนนอย 3.เพิ่มการประชาสัมพันธโดยตรงกับกลุมเปาหมาย 
ใหเห็นความสําคัญของการเรียนรูในหลักสูตรทีเ่ปด
สอน หรือปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 

 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
- - 

จดุออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรบัปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. ขาดกิจกรรม/โครงการที่เจาะจงถึงการพัฒนาหรือการ

บริการใหกับศิษยเกาเพ่ือเสริมประสบการณ  
1.ควรมีกิจกรรมทีค่รอบคลุมไปถึงศิษยเกา ใหมามี
สวนรวมปนประสบการณกับสํานักฯเพิ่มมากขึ้น 
หรือใหไดรับขอมูลยอนกลับจากศิษยเกาดวย 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.มีผลงานตีพิมพท้ังในประเทศและตางประเทศ  
1. ควรเสริมความทาทายใหมีการตีพิมพใน
วารสารท่ีเขมข้ึนเชน ในฐาน SCOPUS ISI ท่ีมีคา 
Impact สูง ๆ เปนตน 

2.มีการทํางานวิจัยเพือ่การบูรณาการสูการบริการวิชาการที่
เปนเรื่องเดียวกันได   

- 

3. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถสรางสรรคงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 
4. งานวิจัยท่ีทําแลวสามารถนํามาใชประโยชนในระดับชาติ 

เพิ ่มความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ
เผยแพรสูชุมชุนมากข้ึน 

จดุออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรบัปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. ขาดการกระจายของอาจารยอยางท่ัวถึงในการรับ
ทุนเพ่ือทําวิจัย และการสรางผลงานวิจัยในรูปของบทความ
วิชาการ บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ เพราะมีผูผลิตผลงานวิจัย
เพียง 2-3 คนเทานั้นจากอาจารยท้ังหมด 12 คน  

1.ควรเรงสรางอาจารยรุนใหมและอาจารยท่ีมีอยู
เดิมเห็นความสําคัญหรือสรางเง่ือนไขใหทําตาม
ภาระงานครบทั้ง 4 ภารกิจหลักในตําแหนง
อาจารย 

2. งานวิจัยมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับศักยภาพของอาจารย 
 

2.  เพ่ิมแรงจูงใจในการทําวิจัย 
 

3.  กิจกรรมท่ีสงเสริมงานวิจัยมีจํานวนนอย 3.1  สงเสริมการเผยแพรงานวิจัยท้ังในรูปการ
ตีพิมพและการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ 
3.2  สรางความรวมมือการวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

 
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. สรางผลงานบริการวิชาการที่มีคุณคาตอสังคมในวง
กวางและเฉพาะพ้ืนท่ี ในปริมาณมาก 

1.ควรใชกิจกรรมเดนหรือภารงานหลักดานบริการ
วิชาการนี้นํามาสูการวิจัยหนาเดียวมากขึ้น และงาน
การเรียนการสอนที่เนนประสบการณตรง เพื ่อให
ภารกิจหลักของอาจารยเปนเนื้อเดียวกันมากข้ึน 

2. มีงานบริการวิชาการท่ีเปนประโยชนทางการศึกษาและ
สังคมจํานวนมาก 

 

จดุออน/จดุท่ีตองปรับปรงุ/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรบัปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
ยังไมมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
อยางชัดเจน 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. มีกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินครบวงจร PDCA อยาง

ตอเนื่อง  

1.ควรมีภาพถายภูมิทัศนท่ีเปรียบเทียบกอนและหลัง

ทํากิจกรรม เพ่ือความชัดเจนยิ่งข้ึน  

จดุออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรบัปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. ยังขาดการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

1. ควรเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชนทุกครั้งหลังเสร็จโครงการ 

 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
  

จดุออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรบัปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. ขาดการนําผลการประเมินคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ มาวิเคราะหและชี้ใหเห็นชองวางที่ควรพัฒนา
ตอ  

1. เลขานุการคณะ ตองมีแผนการกํากับงานตนเอง 
อยางชัดเจนใหอยูในวงรอบของปงบประมาณให
ครบวงจร PDCA เพ่ือการรายงานตอผูบริหาร
อยางเปนระบบครบวงจร 

 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. มีงานบริการวิชาการท่ีสามารถหาเงินรายไดให
มหาวิทยาลัย 

 

จดุออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรบัปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. ยังขาดการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 
และรายงานตอผูบริหาร 

1. ควรจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 
และรายงานตอผูบริหาร อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

2. ยังขาดการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย สถานะทางการเงิน และความม่ันคงของ
หนวยงาน 

2. ควรนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย สถานะทางการเงิน และความม่ันคงของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง 

     ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
  
  

จดุออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรบัปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. ขาดการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงผลการทํางานเพ่ือพัฒนา 

1. ควรนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงผลการทํางานเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. ขาดเอกสารประกอบท่ีสอดคลองกับบางตัวบงชี้ใน
การจัดทําSAR เพราะมุงรับการประเมินใหทันเวลา 

2. บุคลากรทุกระดับควรมีสวนรวมในการใหขอมูลท่ี
เก่ียวของกับการจัดทํา SAR เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการดานการประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
ดานระบบการประกันคุณภาพ 

หนวยงานมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพอยางชัดเจน อยางไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง ตามแผนปฏิบัติของหนวยงานและความรวมมือของบุคลากรทุกคนมีสวนสําคัญยิ่ง 
 
 
 



 

  24 

 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 
กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ประจําปการศึกษา 2554 
วันที่ 27  มิถุนายน  2555 

     

เวลา กจิกรรม สถานที ่ ผูรับผิดชอบ 

9.00-9.30 น. ผูบริหารหนวยงานแนะนําหนวยงาน 

สํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา 

 

9.30-10.00 น. ประธานช้ีแจงกรอบการประเมนิ  

10.00-12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00-14.30 น. ตรวจสอบเอกสารเพ่ิมเติม  

14.30-15.30 น. สัมภาษณผูเก่ียวของ  

15.30-16.30  น. คณะกรรมการประชุมรวมกันสรุปผล 
การประเมนิ 

 

16.30-17.00 น. ประธานนําเสนอผลการประเมนิ 
แบบปากเปลา 
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ภาคผนวก 2 ตารางรายการหลกัฐานตัวบงช้ีเชิงปริมาณที่เปนผลงานนิสิตและคณาจารย
สําหรับการตรวจสอบของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2554 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวบงช้ีท่ี 2.11: ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.๓) 
ตารางท่ี 1 ผลงานจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
ปพ.ศ. 2553-2554 

ลําดับ
ท่ี 

ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

หนว
ยนับ 

คา
น้ําหนัก 

จํานวนผลงาน และจํานวนรวมคาถวงน้ําหนัก ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ 

/ 

ป 2553 ป 2554 รวม 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

1.  จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโทท้ังหมด  

คน -- 5 -- 6 -- 11   

2.  จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโทแผน ก. 

คน -- 5 -- 6 -- 11   

3.  จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโทแผน ข. 

คน -- - -- - -- -   

4.  มีการเผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

ชิ้นงาน 0.25        

5.  รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  

ชิ้นงาน 0.50        

6.  รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  

ชิ้นงาน 0.75        

7.  วารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ชิ้นงาน 0.75 2  1  3   

8.  วารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
ประกาศของสมศ. 

ชิ้นงาน 0.75        

9.  วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศ
ของสมศ. 

 

ชิ้นงาน 1.00 
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ลําดับ
ท่ี 

ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

หนว
ยนับ 

คา
น้ําหนัก 

จํานวนผลงาน และจํานวนรวมคาถวงน้ําหนัก ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ 

/ 

ป 2553 ป 2554 รวม 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

10.  วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI 

ชิ้นงาน 1.00        

11.  
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล 
scopus 

ชิ้นงาน 1.00        

12.  งานสรางสรรคท่ี
เผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ชิ้นงาน 0.125        

13.  งานสรางสรรคท่ี
เผยแพรในระดับชาติ 

ชิ้นงาน 0.25        

14.  งานสรางสรรคท่ี
เผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ 

ชิ้นงาน 0.50        

15.  งานสรางสรรคท่ี
เผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ชิ้นงาน 0.75        

16.  งานสรางสรรคท่ี
เผยแพรในระดับ
นานาชาต ิ

ชิ้นงาน 1.00        

ผลรวมจํานวนผลงานและจํานวนรวมคาถวง
น้ําหนัก 

2 1.50 1 0.75 3 2.25  

 

ตารางท่ี 2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ลําดับ
ท่ี 

ปปฏิทิน 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจ
จากกรรมการฯ 

/ 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(รอยละ) 

1 ป 2553 1.5 5 30 5  

2 ป 2554 0.75 6 12.5 2.5  

รวม 2.25 11 20.45 4.09  
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รายการหลักฐาน :  
ตารางท่ี 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) ระดับชาติหรือนานาชาติ ป พ.ศ. 2553 

ลําดับท่ี 

(คา
น้ําหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด หรือ
ชื่อวารสาร วันเดือนปท่ีเผยแพร 

หมายเลขและ
รายการ

เอกสารอางอิง 

ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ 

/ 

1  
(0.75) 

การประเมินโครงการ
สอนภาษาอาหรับใน
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

นายไกรฤกษ 
วงศสุรภินันท 

วารสารวิจัยทางการศึกษา ปท่ี 4 

ฉบับท่ี 2 หนา 7-11 ป พ.ศ. 2553 

  

2 
(0.75) 

การประเมินโครงการ
เพ่ิมศักยภาพผู
วางงานเพ่ือสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจ
และสงัคมในชมุชน 
(โครงการตนกลา
อาชีพ) ศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวดั
อุทัยธานี 

นางสาวอภิญญา 
ผูกพานิช 

วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
วารสารราย 4 เดือน ปท่ี 5 ฉบับท่ี 
13 พฤษภาคม-สงิหาคม 2553 
volume 5 No.13 May-August 2010 
, 32-40 
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ตารางท่ี 5 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) ระดับชาติหรือนานาชาติ ป พ.ศ. 2554 

ลําดับท่ี 

(คา
น้ําหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด หรือ
ชื่อวารสาร วันเดือนปท่ีเผยแพร 

หมายเลขและ
รายการ

เอกสารอางอิง 

ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ 

/ 

1 
(0.75) 

การประเมินศักยภาพ
สถานท่ีพักแรมบน
เกาะเชา อําเภอเกาะ
ชาง จังหวัดตราด 
ภายใตหลักการ
พัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน 

นางสาวสกุล
กานต คติวัฒน 

วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปท่ี 14 ฉบบั
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2554  

เลขหนา 62-72 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.13: การพัฒนาคณาจารย (สมศ. ๑๔) 
ตารางท่ี 1 ขอมูลประกอบการคํานวณการพัฒนาคณาจารย ในปการศึกษา 2553-2554 

ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวบงชี้ 

คา
น้ําหนัก 

จํานวนอาจารย และจํานวนรวมคาถวงน้ําหนัก ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ 

/ 

ป 2553 ป 2554 รวม 
จํานวน ผลรวม

ถวง
น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

1 

จํานวนอาจารยประจํา 
(ท่ีไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี 

0        

2 จํานวนอาจารยประจํา (ท่ี
ไมมตีําแหนงทางวิชาการ) 
ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

2 4.5 9 6 12    

3 จํานวนอาจารยประจํา (ท่ี
ไมมตีําแหนงทางวิชาการ) 
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

5 3.5 17.5 3 15    

4 จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ี

1        

5 จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท 

3        

4 จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

6 1 6 1 6    

6 จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ี

3        

7 จํานวนอาจารยประจํา
ตํ า แ ห น ง ร อ ง
ศาสตราจารย  ที ่มี วุ ฒิ
ปริญญาโท 

5        

8 จํานวนอาจารยประจํา
ตํ า แ ห น ง ร อ ง
ศาสตราจารย  ที ่มี วุ ฒิ

8 3 24 2 16    
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ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวบงชี้ 

คา
น้ําหนัก 

จํานวนอาจารย และจํานวนรวมคาถวงน้ําหนัก ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ 

/ 

ป 2553 ป 2554 รวม 
จํานวน ผลรวม

ถวง
น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 
ปริญญาเอก 

9 จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงศาสตราจารย ที่
มีวุฒิปริญญาตรี 

6        

10 จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงศาสตราจารย ที่
มีวุฒิปริญญาโท 

8        

11 จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงศาสตราจารย ที่
มีวุฒิปริญญาเอก 

10        

ผลรวมจํานวนอาจารย และจํานวนรวมคา
ถวงน้ําหนัก 

12 56.5 12 49 24 105.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินระดับคุณภาพของอาจารย 

ลําดับ
ท่ี 

ปปฏิทิน 

ผลกาดําเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจ
จาก

กรรมการฯ 

/ 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

1 ป 2553 56.5 12 4.70 3.91  

2 ป 2554 49 12 4.08 3.40  

รวม 105.5 24 4.40 3.66  
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ตัวบงช้ีท่ี 4.4 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 5) 
 
ตารางท่ี 1 ผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน ป พ.ศ. 2553- 2554 

ลําดับ
ท่ี 

ผลงานของอาจารยและ
นักวิจัย 

ท่ีไดรับการตีพิมพใน 
หนวยนับ 

คา
น้ําหนัก 

จํานวนผลงาน และผลรวมถวงน้ําหนัก ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ 

/ 

ป 2553 ป 2554 รวม 
จํานวน ผลรวม

ถวง
น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
(รวมลาศึกษาตอ) 

คน  12  12  24   

2. จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด 
(รวมลาศึกษาตอ) 

คน  -  -  -   

3. 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ  
บทความ 0.25 1 0.25   1 0.25  

4. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ  
บทความ 0.25   2 0.5 2 0.5  

5. วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI 
บทความ 0.25   1 0.25 1 0.25  

6. วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ

ปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
บทความ 0.50 1 0.5   1 0.5  

7. วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี

ช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR ควอไทลท่ี 4 

(Q4) 

บทความ 0.75        

8. วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี

ช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR ควอไทลท่ี 3 

(Q3) 

บทความ 0.75        

9. วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยูใน
ประกาศของสมศ. 

บทความ 0.75 

 
       

10. วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี

ช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดบัวารสาร SJR ควอไทลท่ี 2 

(Q2) 

บทความ 1.00        
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ลําดับ
ท่ี 

ผลงานของอาจารยและ
นักวิจัย 

ท่ีไดรับการตีพิมพใน 
หนวยนับ 

คา
น้ําหนัก 

จํานวนผลงาน และผลรวมถวงน้ําหนัก ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ 

/ 

ป 2553 ป 2554 รวม 
จํานวน ผลรวม

ถวง
น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

11. วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี

ช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR ควอไทลท่ี 1 

(Q1) 

บทความ 1.00        

12 วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI 

บทความ 1.00   1 1 1 1  

13. วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล Scopus 

บทความ 1.00         

14. งานสรางสรรคท่ีเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ชิ้นงาน 0.125        

15. 
งานสรางสรรคท่ีเผยแพรใน

ระดับชาต ิ
ชิ้นงาน 0.25        

16. 

งานสรางสรรคท่ีเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

ชิ้นงาน 0.50        

17. งานสรางสรรคท่ีเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ชิ้นงาน 0.75        

18. 
งานสรางสรรคท่ีเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 

ชิ้นงาน 1.00        

ผลรวมจํานวนผลงาน และผลรวมถวงน้ําหนัก 2 0.75 4 1.75 6 2.5  

 
ตารางท่ี 2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรป 2553-2554 

ลําดับ
ท่ี 

ปปฏิทิน 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจ
จากกรรมการฯ 

/ 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(รอยละ) 

1 ป 2553 0.75 12 6.25 3.13  

2 ป 2554 1.75 12 14.58 5  

รวม 2.50 24 10.42 5  
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รายการหลักฐาน : 
ตารางท่ี 3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ท่ีไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ป พ.ศ. 2553-2554 
ลําดับท่ี  

(คา
น้ําหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-

เดือน-ป 
สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
ไมนับซํ้าแมวาบทความวิจัยนั้น
จะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการหลายครั้งก็
ตาม 

หมายเลขและ
รายการ

เอกสารอางอิง 

ผลการตรวจ
จาก

กรรมการฯ 

/ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน  1 เรื่อง   
ป พ.ศ.2553     

1. 

(0.25) 
ปจจัยดานสวัสดิการท่ีมี
อิทธพิลตอแรงจงูใจในการ
ทํางานของครูโรงเรียน
สังกัดสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

อัศรา 
ประเสริฐสิน 

การประชุมวิชาการ Proceeding 

ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งท่ี 
4 วันท่ี 29-30 มกราคม 2553 

  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจํานวน 2 เรื่อง   
ป พ.ศ.2554   

1. 

(0.25) 
Self-Management Skill in 
Teacher’s Working : Need 
Assessment 

Ujsara 
Prasertsin 

Tenth International 
Conference on Operations and 
Quantitative Management, 
June 28-30, 2011,  501-509. 

  

2 
(0.25) 

The Evaluation of 
Educational Personnel 
Development : Primary 
Education Curriculum 

Ujsara 
Prasertsin 

Proceeding of the 3rd 
International Conference of 
Teaching and Learning (ICTL 
2011), Malaysia 
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ตารางท่ี 4 ผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) 
ป พ.ศ. 2553-2554 
ลําดับท่ี 

(คา
น้ําหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีไดรับการตีพิมพในวาร
วิชาการ 

ชื่อเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ท่ี
ไดรับการตีพิมพ ปท่ี/ฉบับท่ีวัน-
เดือน-ป ท่ีตีพิมพ และเลขหนา

ไมนับซํ้า แมวาบทความ
วิชาการนั้นจะไดรับการตีพิมพ
หลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 

หมายเลขและ
รายการ

เอกสารอางอิง 

ผลการตรวจ
จาก

กรรมการฯ 

/ 

วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI จํานวน 1 เรื่อง   
ป พ.ศ. 2554   

1. 
(0.25) 

การพัฒนาดัชนีองคกรสุข
ภาวะ 

อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 

กรกฏาคม-ธันวาคม 2554, 8-19 

  

วารสารระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศ สมศ. จํานวน 1 เรื่อง   
ป พ.ศ. 2553   

1. 
(0.50) 

ผลกระทบของพฤติกรรม
การรับสื่ออินเทอรเน็ตตอ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของเด็กและเยาวชนไทย : 
กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

วารสารศรีปทุมปริทัศน ฉบับ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 กรกฏาคม-

ธันวาคม 2553, 54-62. 

  

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Q1, 

Q2), ISI, SCOPUSจํานวน 1 เรื่อง 
  

ป พ.ศ. 2554     

1. 
(1.0) 

Personnel Development 
on child development 

Ujsasa 
Presertsin 

International Journal of 
Advances in Management 
Science, Volume 1-1, August 
2011, 81117-81121. 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.5 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ. 6) 
ตารางท่ี 1 ผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนในป พ.ศ. 2553-2554 

ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ 
หนวย
วัด 

จํานวนป 
2553 

 

จํานวนป 
2554 

 

รวม 
ผลการตรวจ

จาก
กรรมการฯ 

/ 

1 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวม
ลาศึกษาตอ) 

คน 12 12 24  

2 
จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (รวมลา
ศึกษาตอ) 

คน - - -  

7 
จํานวนรวมของงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชน  

ชิ้นงาน 4 - 4  

8 
จํานวนรวมของงานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน  

ชิ้นงาน - - -  

 
 
รายการหลักฐาน: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  36 

 

 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนป พ.ศ. 2553-2554 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่องานวิจัย/
สรางสรรค 

ชื่อเจาของ
ผลงาน 

(อาจารย/
นักวิจัย) 

หนวยงาน/
องคกรท่ีเอา

ไปใช
ประโยชน 

และป พ.ศ.ท่ี
ใชประโยชน 
และหลักฐาน 

ลกัษณะ
การใช

ประโยชน 

ผลท่ีเกิดจากการ
นําผลงานวิจัย/
สรางสรรคไปใช

ประโยชน 

หมายเลข
เอกสาร 
อางอิง 

ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ 

/ 

ป พ.ศ. 2553 งานวิจัย       

1. การสรางและ
พัฒนาแบบทดสอบ
วัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
สําหรับนักเรียนท่ี
จะจบการศกึษา
ภาคบังคับ 

รศ.สทุธิวรรณ 
พีรศักดิ์โสภณ 

โรงเรียนวัชร 
วิทยา 

เชิงนโยบาย พัฒนาปรบัปรงุการ
เรยีนการสอน 

  

2 รายงานการ
ประเมินผลสําเร็จ
ในการใหบริการ
ทางวิชาการกับ
โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยท้ัง 12 
แหง 

รศ.สมสรร 
วงษอยูนอย 

โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ 
องคการมหาชน 

1.เชิง
นโยบาย 
2. เชิง
วัตถุประสงค 
3. เชิง
ทางออม 

1.1 เปนขอมูลใน
การปรับเปลี่ยน
กระบวนการขยาย
ผลการจัดการเรยีน
การสอน 
2.1 ทราบผลการจดั
กิจกรรมสนับสนุน
หองวิทยาศาสตร 
2.2 ทราบระดับ
ความสําเร็จในการ
ใหบริการทาง
วิชาการ 
3.1 ผูบรหิารมั่นใจ
ในการบรกิาร
วิชาการกับโรงเรยีน
จุฬาภรณราช
วิทยาลัยท้ัง 12 
แหง และ
ดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3 : การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ (สมศ.๘) 
ตารางท่ี 1 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

หรือการวิจัย 

ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

             ผลการดําเนินงาน ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ 

/ 

ป 2553 ป 2554 รวม 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ
ท้ังหมด 

1 1 2  

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ี
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 

- - 
 

-  

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ี
บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย 

- - -  

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ี
บูรณาการกับท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย 

- - -  

5. รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการท่ีบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอน
และการวิจัยกับโครงการบริการทางวิชาการ
ท้ังหมด 

- 1 1  

 

รายการหลักฐาน 
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ตาราง 2 รายการโครงการบริการวิชาการท่ีนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยปการศึกษา 2553-2554  

ลําดับ
ท่ี 

โครงการบริการวิชาการ ดานท่ีนําความรู
ประสบการณ/ประเด็น 

ปญหาไปบรูณาการ 

รายละเอียดการบูรณา
การและผลของการบูร

ณาการ 

ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ 

/ สอน วิจัย 

ปการศึกษา 2553     
1 โครงการ บก 6 - -   

ปการศึกษา 2554     
1 โครงการ บก 6  

 
   

 

รายการหลักฐานอางอิง 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจจาก

กรรมการฯ 

/ 
รหัส. 

สมศ.8-01 
แผนการบริการวิชาการปท้ังหมดท่ีดําเนินการ  

รหัส. 
สมศ.8-02 

รายการหลักฐานตามตารางท่ี 2  
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ภาคผนวก 3 ขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set)  
(ฉบับท่ีผานการตรวจจากคณะกรรมการประเมนิเรียบรอยแลว) 
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