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 สารจากผู้อ านวยการ 

Message from Director 
 

  

รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอภาระการท างานของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ที่ได้ด าเนินการตามพันธกิจของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของของมหาวิทยาลัย  

 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ ช่วยกันด าเนินงานด้วย 
ความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนการจัดท ารายงานฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
               

 
 

 
 
 

                                                           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม 
                                                          ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
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ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
HISTORY OF THE UNIVERSITY 

 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง  และวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สถาปนาในปีพุทธศักราช 2492  วิทยาลัยวิชาการศึกษา   สถาปนาในปีพุทธศักราช 
2496  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช  2517 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ถือก าเนิดขึ้น
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในกระแสสังคมที่เริ่มคลี่คลายจากการตื่นตระหนก
ภัยสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้
ก่อก าเนิดขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นความสมานฉันท์และผลักดันความร่วมมือทางด้านต่างๆ 
รวมทั้งการผลักดันทางด้านการศึกษา เพ่ือให้โลกใบนี้เจริญก้าวหน้าและมีสติปัญญา
มากขึ้น “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2492 ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
ผลักดันการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู ในช่วงเวลาที่วิชาชีพครูขาดแคลน   และ 
ไม่สมดุลกับการขยายตัวของสังคม และศาสตร์ทางด้านการศึกษายังใหม่ต่อสังคมในขณะนั้น เป็นการเริ่มต้น
การศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครู
ชั้นสูงถือก าเนิดขึ้นจากการผลักดันของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น  มาลากุล ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ใน
ขณะนั้น และท่านก็ได้มีบทบาททางด้านการศึกษาทั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการ และสังคมไทย 

เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้ถือก าเนิดขึ้นแล้ว  หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ระหว่างปีพุทธศักราช 2492–2496 ท่านเป็นผู้น าและผู้วางรากฐานระเบียบแบบแผนของ
การฝึกหัดครู เป็นผู้บุกเบิกงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบแผนของปู
ชนียบุคคลในวิชาชีพครูอย่างสูงยิ่ง 
 
  
          ปีพุทธศักราช 2496 ปัญหาการขาดแคลนครูและนักการศึกษาเป็นปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้นในสังคมไทย 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุก ๆ ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  ผู้น าการศึกษาสมัยใหม่หรือ
ผู้น าการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ในสังคมไทย ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตั้ง
วิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) ขึ้นเพ่ือพัฒนาปรัชญา แนวคิดและความรู้ความสามารถ
ทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์
ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย  พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ ทั้งในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เมื่อแรกเริ่มการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง 
 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
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ขึ้นแทน โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงนั้น (16 กันยายน 2497) ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้รับมอบหมายให้
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีในระหว่างปีพุทธศักราช 2497–2499 ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าคณะวิชาการศึกษา หลังจากนั้นจึงได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา จนถึงปีพุทธศักราช 2511 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา  ภายใต้แนวคิดระบบโรงเรียนสาธิต  (Demonstration School)  
เพ่ือให้โรงเรียนสาธิตเป็นแปลงทดลองค้นคว้า  ในระบบการศึกษาพ้ืนฐานสมัยใหม่ 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต โดยขยายวิทยาเขตปทุมวัน  
(2498) วิทยาเขตบางแสน (2498) วิทยาเขตพิษณุโลก (2510) วิทยาเขตมหาสารคาม 
(2511) วิทยาเขตสงขลา (2511) วิทยาเขตพระนคร (2512) และวิทยาเขตพลศึกษา (2513) โดยมีวิทยาเขต
ประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายใต้การน าของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการ
และนักการศึกษาสมัยใหม่ ได้พัฒนาแนวคิดแบบพิพัฒนาการนิยมและการเรียนการสอนสมัยใหม่จากสังคม
ตะวันตก น ามาวางหลักปักฐานไว้ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบห้องสมุด ระบบคะแนน ระบบการวัดผล รวมทั้ง
วิชาการศึกษาสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าที่สุดในสังคมไทยขณะนั้น นอกจากนั้นแล้ว  วิทยาลัยวิชาการศึกษายังได้รับการ
ช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากร หนังสือ และทุนการศึกษามากมาย จนอาจกล่าวได้ว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา มีระบบ
การศึกษาที่ก้าวหน้าที่สุดในช่วงเวลานั้น ตราหรือเครื่องหมายของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นสมการทางด้าน
คณิตศาสตร์ y = ex (Exponential Curve) เส้นกราฟของการขยายเพ่ิมขึ้น มีความหมายสอดคล้องปรัชญาที่ว่า 
“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” หรือ “สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา” หรือ “ Education is Growth” รวมทั้ง
สอดคล้องกับ “สีเทา–แดง” ซึ่งสีเทา เป็นสีของสมอง หมายถึง “ความคิด” และสีแดงเป็นสีของเลือด หมายถึง 
“ความกล้าหาญ”   สีเทา – แดง จึงหมายถึง “คิดอย่างกล้าหาญ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 ปีพุทธศักราช 2516 ก่อนหน้าเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในช่วงเวลาที่ ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ   
เหล่าสุนทร ด ารงต าแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณาจารย์ นิสิต และข้าราชการ ได้ร่วมกันเรียกร้อง
ต่อรัฐบาลให้ปรับฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย และย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นกับ
ทบวงมหาวิทยาลัย ท่ามกลางการปกครองที่เข้มงวดรุนแรงของรัฐบาลทหารในขณะนั้น เพ่ือความคล่องตัวในการ
พัฒนาโครงสร้าง การบริหาร และการเรียนการสอนที่จ ากัด ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย และการขยายตัวที่มีความ
หลากหลายวิชาชีพ ท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร”  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นในปีถัดมา (29 มิถุนายน 2517) โดยมี ศาสตราจารย์ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี 
(พุทธศักราช 2512 – 2521)  

มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการในรูปวิทยาเขตมาจนถึง ปีพ.ศ. 2533 รวมเวลา 16 ปี วิทยาเขตจึงเริ่ม
แยกออกไปเป็นมหาวิทยาลัยอิสระโดยมีการบริหารจัดการ และงบประมาณเป็นของตนเอง ดังนี้ พ.ศ. 2533 วิทยา
เขตบางแสนและวิทยาเขตพิษณุโลก ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2536 ยุบ
รวมวิทยาเขตปทุมวัน บางเขน และประสานมิตรเข้าเป็นวิทยาเขตกลาง พ.ศ. 2537 วิทยาเขตมหาสารคาม ยก
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพ.ศ. 2539 วิทยาเขตสงขลายกฐานะเป็นเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ขณะที่
มหาวิทยาลัยแม่ก็ขยายตัวไปที่อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปีพุทธศักราช 2539  
 จากอดีตที่มีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา 
และบัณฑิตวิทยาลัย ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 (พุทธศักราช 2525 - 2529) จัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พุทธศักราช 2535 – 2539) จัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พุทธศักราช 2540 – 2544) จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทันสมัย
ก้าวหน้าผสานสัมพันธ์กับกระแสสากล และพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
องครักษ์ พัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
และผสานสัมพันธ์กับชุมชน 
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ประวัติส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

HISTORY OF EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TEST BUREAU 
 

                                                เดิมชื่อ ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   ก่อตั้งเมื่อ 
                                          วันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2504  ผู้ก่อตั้งคือ ศาสตราจารย์ดร. ชวาล  แพรัตกุล   
                                          ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   แต่เดิมนั้นเป็นแผนกหนึ่งของ 
                                          คณะวิชาวิจัยการศึกษา  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพฯ   
                                               ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  ที่ตั้ งขึ้นครั้ งแรกมี 
                                          ศาตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย  ชุมสาย เป็นหัวหน้าส านักงาน ด ารงต าแหน่ง                
                                          อยู่ระหว่าง   พ.ศ. 2504 - 2507   ผลงานที่ส าคัญในระยะเริ่มแรกนี้ ได้แก่   
                                         การสร้างแบบทดสอบวิสัยสามารถในการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษา 

 
จากนั้นในช่วง  ปีพ.ศ. 2507 - 2520    ศาสตราจารย์ ดร. ชวาล  แพรัตกุล  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า

ส านักงานได้สร้างแบบทดสอบมาตรฐาน วัดความถนัดทางการเรียน  เพ่ือสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียนที่วิทยาลัย 
วิชาการศึกษา  แบบทดสอบชุดนี้มีชื่อเรียกว่า  CESAT ซึ่งย่อมาจาก College of Education Scholastic 
Aptitude Test  นอกจากนั้นยังสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และวัดความถนัด
ทางการเรียน  ทั้งในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษาและสร้างแบบส าเร็จความสนใจในการประกอบ
อาชีพ  ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวเหล่านี้  สร้างได้เป็นมาตรฐานและประกาศให้เป็นที่ทราบอย่างเป็นทางการ   
พร้อมกับแสดงนิทรรศการให้ประชาชนได้ชม  เมื่อ ปีพ.ศ. 2513  นับว่าเป็นผลส าเร็จในการสร้างแบบทดสอบ
มาตรฐานเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ส าหรับในด้านการสอน  ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  ได้
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาเฉพาะการวัดผลการศึกษา  เมื่อ ปีพ.ศ. 2508  เป็นหลักสูตร 1 ปี  ต่อ
จากระดับปริญญาตรี  และในปี พ.ศ. 2509   เปิดท าการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาการวัดผล
การศึกษา  หลักสูตร 2 ปี  ต่อจากระดับปริญญาตรี    นับว่าเป็นการเปิดสอนระดับปริญญาโททางการวัดผล
การศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเช่นกัน  พร้อมกันนั้นก็อบรมให้ความรู้ทางการวัดผลการศึกษาแก่ครู
อาจารย์ และบุคคลทั่วไปด้วย และบริการการทดสอบให้กับโรงเรียนและหน่วยราชการต่าง ๆ  ท าการวิจัยทาง 
การวัดผลการศึกษาและเผยแพร่เอกสารด้านการวัดผลการศึกษาออกไปอย่างกว้างขวาง 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก็ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่าคณะและเรียกชื่อใหม่ว่า                  
“ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา” งานสอนระดับปริญญาโทนั้นก็ได้โอนย้ายไปอยู่ที่ภาควิชา
พ้ืนฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์  ภายหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2547 ส านักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยาได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาการการประเมิน ซึ่งด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนงานด้านอื่นก็ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
PHILOSOPHY VALUES VISION MISSION 
 

ปรัชญา 

สอบเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ 
 

ปณิธาน 

มุ่งม่ันพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดและการประเมิน 
 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านการบริการวิชาการบนฐานคุณธรรม 

 
พันธกิจ 

ส านักทดสอบฯรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงบประมาณการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือเผยแพร่แก่สังคม  
2. สร้างพัฒนาเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานและเป็นแหล่งสืบค้นเพ่ือการประเมินและ /หรือส่งเสริม

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดการประเมินการวิจยัและสาชาวชิาที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถ 

และมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
4. ส่งเสริมเผยแพร่และบริการทางวิชาการด้านการวัดการประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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  โครงสร้างการบริหารงานส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
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 โครงสร้างองค์กรส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
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คณะกรรมการประจ าส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

 
 

 
 ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประธานกรรมการ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ  กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ   กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน   กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
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คณาจารย์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

  EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TEST BUREAU MEMBER 
 
ล าดับ            ชื่อ   นามสกุล ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
2 อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
6 อาจารย์ ดร.มานิดา ชอบธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
7 อาจารย์ ดร.อุไร* จักษ์ตรีมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
8 อาจารย์ยุวารินทร์   ธนกัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 
9 อาจารย์ ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
10 อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 
11 อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
12 อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
13 อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
14 อาจารย์ ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
15 อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์เปล่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 

* หมายเหตุ อยู่ระหว่างการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 
จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
รองศาสตราจารย์ 1 - - 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 - - 3 
อาจารย ์ 9 2 - 11 
รวม 13 2 - 15 
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ปริญญาเอก
87%

ปริญญาโท
13%

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการ
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

รองศาสตราจารย์
7%

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

20%
อาจารย์
73%

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการ
จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
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บุคลากรส านักงานผู้อ านวยการ 
EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TEST BUREAU MEMBER 
ล าดับ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา 

1 นางสาวสว่างจิตร์        พัชรมณีปกรณ์ ผู้อ านวยการส านักงาน
ผู้อ านวยการส านักทดสอบ
ทางการศึกษาและจติวิทยา 

พนักงานมหาวิทยาลัย     ปริญญาโท 

2 นายไพฑูรย์               พูลสุข นักวิชาการช่างศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย     ปริญญาโท 
3 นางสุนันทา               สมใจ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย     ปริญญาเอก 
4 นางศิริรัตน์ แสงเรืองรอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย     ปริญญาโท 
5 นางสาวสุภะ              อภิญญาภิบาล นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย     ปริญญาเอก 
6 นางวรรณฤดี              สว่างงามวงศ์ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย      ปริญญาโท 
7 นางสาวณิชาบูล           สิงไทยสงค์ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย     ปริญญาตรี 
8 ว่าที่ ร.ต.วิวัตน์             พรหมสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย      ปริญญาตรี 
9 นายทรงเกียรติ             เถนว้อง นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย      ปริญญาตรี 
10 นางสุภาพร              เทียมประเสริฐ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 
11 นายสุพิเชษฐ์                ตองอ่อน นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 
12 นางธัญชนก             เพ็งเพราะ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
13 นางสาวจุฬาลักษณ์         รุ่งจรูญ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
14 นางสาวนัยนา               เก่ากลางดอน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
15 นางสาวสุวิชญา             สิริยานนท์ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
16 นายเอกราช                 นาแหยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
17 นางสาวจรุณี วันทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 
18 นางสาวศุภรัตน์  วินิจวงษ ์ พนักงานพิมพ์ ส3 ลูกจ้างประจ า ปริญญาตรี  

 

 

 
จ านวนบุคลากรสายปฏิบัติการจ าแนกตามคุณวุฒิ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

2 7 9 18 

 
 

  
  
 
  
  
 

ปริญญาเอก
11%

ปริญญาโท
39%

ปริญญาตรี
50%

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของบุคลากรสายปฏิบัติการ
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี
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แบบทดสอบสร้าง
12%

แบบทดสอบ
พัฒนา
40%

แบบทดสอบ
ภาคสนาม

48%

แบบทดสอบ

 
1. ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
จ านวนแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แบบทดสอบ จ านวน (ฉบับ) 

1. แบบทดสอบสร้าง 10 
2. แบบทดสอบพัฒนา 33 
3. แบบทดสอบภาคสนาม 39 
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2. การผลิตบัณฑิต 
ปีการศึกษา ภาคเรียน จ านวนนิสิต จ านวนที่จบ 

2558 1 6 - 

2558 2 2 - 

2559 1 4 - 

2559 2 3 3 

2560 1 6 4 

2560 2 3 5 

2561 1 6 - 

รวม 30 12 
 

2.1 กิจกรรมเกี่ยวกับนิสิต 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม   วันที่จัด 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ส าหรับนิสิตรุ่นที่ 9.2) 

13 ม.ค.61 

 กิจกรรมที่ 2 ความสามารถทางการประเมินกับทักษะในศตวรรษที่ 21 9 มิ.ย..61 

 กิจกรรมที่ 3 การอภิปรายเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยวิทยากรภายนอก 7 ก.ค.61 

 กิจกรรมที่ 4 การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ส าหรับนิสิตรุ่นที่ 10.1) 

11 ส.ค.61 

2 โครงการติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตสาขาวิทยาการการประเมิน 

 กิจกรรมที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตสาขาวิทยาการการประเมิน 
ครั้งที่ 1 

4 พ.ย.60 

 กิจกรรมที่ 2 ติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตสาขาวิทยาการการประเมิน 
ครั้งที่ 2 

19 ส.ค.61 
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2.2 ผลงานวิจัยของนิสิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 (9 คน) 

ปีการศึกษา 1/2560 

 1. ชื่อนิสิต นางสาวธัญลักษณ์  มณีโชติ  รหัสประจ าตัวนิสิต  58199130367   
Maneechod, T., Sirikit, R., & Chaktrimongkul, U. ( 2 0 17 ) .  Development of a Logic Model for 

Evaluation of Literacy Project of Primary School in Ratchaburi Primary Education Service 
Area Office 1. The 5th  International Conference on Social Science and Management, 
5(1), 455-459. 

 

2. ชื่อนิสิต นางสาวนริสรา  หร่ายพิมาย  รหัสประจ าตัวนิสิต  58199130368   
Raipimai, N., Pirasaksopon, S., & Khaikleng, P. (2017). An Evaluation of Science, Technology, and 

Mathematics Education Project Using Logic Model Approach: A Case Study of Bangkok 
Metropolitan School, Thailand. The 5th  International Conference on Social Science and 
Management, 5(1), 451-454. 

 

3. ชื่อนิสิต นางสาวสิรินาฎ  มูลเมือง  รหัสประจ าตัวนิสิต  58199130379   
Moonmuang, S., Chaktrimongkhol, U., & Trakoonvorakun, K. ( 2 0 1 7 ) .  Need Assessment for 

Competence Development in the 21st  Century for Bachelor of Fine and Applied Arts 4th 

Year Students. The 5th  International Conference on Social Science and Management, 
5(1), 481-491. 

 

4. ชื่อนิสิต นายธีระพงษ์  จันทร์ยาง  รหัสประจ าตัวนิสิต 58299130049  
Chanyang, T., Pirasaksopon, S., & Sirikit R. (2017). An Evaluation of the Environmental Education 

for Sustainable Development Curriculum Using CIPP Model: A Case Study of 
Matthayomsuwitsereeanusorn High School. Annual  International Conference on Recent 
Advances in Business, Economics, Social Sciences and Humanities, 1(2), 1-3. 
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ปีการศึกษา 2/2560 

1. ชื่อนิสิต นายกรณ์พงศ์  พัฒนปกรณ์พงษ์  รหัสประจ าตัวนิสิต 59199130345  
Phattanapakornphong, P., Khaikleng, P. &Sirikit, R. (2018).Guidelines for Curriculum Evaluation in 

Basic Education Level Applied Using by Meta-evaluation and Evaluation Synthesis. The 
Universal Academic Cluster International April Conference in Bangkok, 2018(6), 1-6. 

 
2. ชื่อนิสิต น.ส.เบญจมาภรณ์  งามยิ่ง  รหัสประจ าตัวนิสิต 59199130346  
Ngamying, B., Khaikleng, P.&Trakoonvorakun, K.(2018).Program Theory Development using by 

Process Tracing Method for Live Philosophically with the Self-Sufficiency Economy 
Value Promoting Evaluation of Upper Secondary Students. The Universal Academic 
Cluster International April Conference in Bangkok, 2018(6), 14-21. 

 

3. ชื่อนิสิต น.ส.ศุภิสรา  พวงทอง  รหัสนิสิต 59199130348 
Puangthong, S., Trakoonvorakun, K.&Khaikleng, P. (2018).Needs Assessment for Chinese 

Language Teaching-learning Management of High School Student in School under 
Bangkok Metropolitan Administration applied from Kano Model. The Universal 
Academic Cluster International April Conference in Bangkok, 2018(6), 22-28. 
 

4. ชื่อนิสิต นายพรรษวุฒิ  จูโพธิ์แก้ว  รหัสนิสิต 58299130050 
Juphokaew, P.,Klaharn, R.&Sirikit, R. (2018).An Evaluation of Mathematics Learning Area 

Curriculum of TriamUdomSuksa School By Using Robert L. Hammond’s Model. The 
Universal Academic Cluster International April Conference in Bangkok, 2018(6), 29-38 

 

5. ชื่อนิสิต นายชานนท์ พรหมเสือ   รหัสนิสิต 59199130271 
ชานนท์  พรมเสือ, รุ่งฤดี  กล้าหาญและกาญจนา  ตระกูลวรกุล (2562) การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมส าหรับ

ประเมินกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
วารสารวัดผลการศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 99 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2562. 
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2.3 ผลการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.67 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตร 6 
องค์ประกอบ  (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก  (องค์ประกอบที่ 2) และมีจ านวน 4 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 3, 4, 5, 6)  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  (เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561) 

ระดับคุณภาพ 

4.01 – 5.00 ดีมาก 

3.01 – 4.00 ดี 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

0.01 – 2.00 น้อย 

 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.82 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที่ 3 3.33 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที่ 4 3.34 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.67 ดี (13 ตัวบ่งช้ี) 
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2.4 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

โดยก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบการด าเนินการ 5 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประ เมิน เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559 เพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและส าหรับเปิดใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้
มีการผ่านการอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้าง) จากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจัดส่ง
เอกสารไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 
 

2.5 รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน/จ านวนหน่วยกิต/จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (15 ส.ค.60 – 5 ม.ค.61) 

ที ่ รหัสรายวิชา/ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน 

1 วม 511 ระเบียบวิธีการวิจัย 3 6 

2 วม 512 การสร้างเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 3 9 

3 วม 521 หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน 3 6 

4 วม 522 ระเบียบวิธีการประเมิน 3 6 

5 วม 523 ปฏิบัติการการประเมิน 3 4 

6 วม 531 การประเมินโครงการ 3 3 

7 วม 533 สัมมนาการประเมิน 3 3 

8 วม 537 การประเมินบุคลากร 3 7 
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ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 (8 ม.ค.61 – 1 มิ.ย.61) 

ที ่ รหัสรายวิชา/ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน 

1 วม 511 ระเบียบวิธีการวิจัย 3 3 

2 วม 512 การสร้างเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 3 3 

3 วม 521 หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน 3 3 

4 วม 522 ระเบียบวิธีการประเมิน 3 3 

5 วม 523 ปฏิบัติการการประเมิน 3 3 

6 วม 533 สัมมนาการประเมิน 2 6 

7 วม 541 การประเมินนโยบายและแผน 3 7 

8 วม 542 การประเมินหลักสูตร 2 6 

9 วม 543 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 6 

10 วม 551 การประเมินโครงการ 2 6 

11 วม 553 การประเมินบุคลากร 2 6 
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การมีส่วนร่วมของนิสิตกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลการประเมินพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) 

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  5 ประการ ได้แก่ (1) เพ่ือประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานของ 
Engagement Thailand (2) เพ่ือประเมินกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่าย Engagement Thailand (3) เพ่ือ
ประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานให้ตรงตามหลักการของ 
Engagement Thailand (4) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของ Engagement 
Thailand และ (5) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน Engagement Thailand ในระยะต่อไป รวมถึงรูปแบบ
การขับเคลื่อน Engagement Thailand ส าหรับการออกแบบการประเมินใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสม (mixed 
method) มีรูปแบบการวิจัยแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (exploratory sequential design) แบ่งการด าเนินการวิจัย
ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน (site visit 
evaluation) ครอบคลุม 5 สังกัด (ม.รัฐ ม.ในก ากับของรัฐ ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล และ ม.เอกชน) จ าแนกตาม
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการในระดับดีกับระดับปกติ รวมเป็น 10 มหาวิทยาลัย ระยะสองเป็นการน าข้อมูลที่ได้จาก
ระยะแรกมาออกแบบสอบถามเพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณท าให้ได้ข้อมูลเชิงกว้างกันสมาชิกที่เป็นตัวแทนของ 
Engagement Thailand จ านวนร้อยละ 53 ที่ตอบแบบสอบถามกลับมา จากนั้นจัดสนทนากลุ่ม (focus group) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 23 คน การวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
1. ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน Engagement Thailand 

1.1 ผลลัพธ์ระดับโครงการเป็นการด าเนินงานตามหลักการ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การร่วมคิดร่วมท าแบบ
พันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership) (2) การเกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits) (3) 
การเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและน าไปสู่ผลงานวิชาการ (knowledge sharing and scholarship) และ (4) การ
เกิดผลกระทบต่อลังคมที่ประเมินได้ (measurable social impact) พบว่า ทุกผลลัพธ์อยู่ในระดับดี (มากกว่า 
75%) ยกเว้นด้านการเกิดผลกระทบต่อสังคมที่อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าร้อยละเท่ากับ 60 
 

 

 

             การร่วมคิด                 ประโยชน์              ผลงานวิชาการ              ผลกระทบ 

1.2 ผลลัพธ์ระดับมหาวิทยาลัยเป็นการด าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) Purpose ประกอบด้วย ภารกิจ 
ภาวะผู้น า และการสื่อสาร (2) Process ประกอบด้วย การสนับสนุนการเรียนรู้ และการรับรู้ และ (3) People 
ประกอบด้วย บุคลากร ผู้เรียน และสาธารณะ ผลการประเมินพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีเพียง
ด้านเดียวคือ Process ในขณะที่อีก 2 ได้แก่ Purpose และ People อยู่ในระดับพอใช้ 

 
 

 

 

 

                  Purpose                            Process                           People 
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2. กระบวนการขับเคลื่อนเครือข่าย Engagement Thailand 
ผลการประเมินกระบวนการขับเคลื่อน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างพื้นฐาน

การขับเคลื่อน ขั้นตอนที่ 2 การท าความเข้าใจ และข้ันตอนที่ 3 การวางแผนการขับเคลื่อน ส าหรับขั้นตอนที่ 4 
การขับเคลื่อนนโยบาย และขั้นตอนที่ 5 การสร้างวัฒนธรรมการขับเคลื่อนอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากบางส่วนมี
ปัญหาเรื่องความยั่งยืนและระบบที่จะสนับสนุนสมาชิกให้สามารถด าเนินงานรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็น 
1. การสร้างพ้ืนฐาน 

การขับเคลื่อนเครือข่าย 
 

2. การท าความ 
เข้าใจปัญหาการ 

ขับเคลื่อน 
เครือข่าย 

3. การวางแผน  
การขับเคลื่อน 

เครือข่าย 

4. การขับเคลื่อน 
เครือข่าย 

5. การลร้าง 
วัฒนธรรมการ

ขับเคลื่อนไมก่ลับ  
สู่สภาพปกต ิ

 
 การก าหนดค าจ ากดั 
     ความของ Engagement  
     Thailand 
 การสร้างหน่วยงานใน  
     การขับเคลื่อน 
     Engagement  
     Thailand 

 การท าความ  
     เข้าใจถึงสาเหตุ 
     ที่ท าใหเ้กิดผล  
     การขับเคลื่อนที่  
     ประสบ   
     ความส าเร็จ   
     หรือล้มเหลว 

 การก าหนด   
     ยุทธศาสตร์    
     การขับเคลื่อน 
 การเช่ือมโยง  
     หน่วยงานใน  
     การขับเคลื่อน 

 ความพยายาม 
     ในการ  
     ขับเคลื่อน  
     Engagement  
     Thailand ให้   
     ต่อเนื่อง และ  
     ยั่งยืน 

 มีการสื่อสาร 
     ข้อมูลให้กับ  
     สมาชกิอย่าง  
     ต่อเนื่องทุกปี 

 

 การน าค าจ ากัดความ  
     ที่มีอยู่เดิมมาทบทวน  
     ใหม่ (เนื่องมีการ  
     เปลี่ยนแปลงสมาชิก  
     ใหม่) 

 ไม่ม ี  การก าหนด 
     เป้าหมายและ  
     วางแผนการ 
     ติดตามยังเห็น 
     ไม่ชดัเจน 

 มีสมาชิก 
     บางส่วนยังขาด 
     การสนบัสนุนให ้
     มีการ 
     ด าเนินการ  
     Engagement  
     Thailand  
     อย่างต่อเนื่อง 

 การสร้างระบบ 
     ใหส้ามารถ  
     ขับเคลื่อนได ้
     ตลอดเวลา 

 

3. ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้มีการด าเนนิงานตามแนวทาง Engagement Thailand 
ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมมหาวิทยาลัย พบว่า การเปิดเวทีช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยสมาชิก

ที่มีปัญหาในการท างานในพ้ืนที่ เช่น เครื่องมือ องค์ความรู้ เทคนิค เป็นต้น (4.69) รองลงมา ได้แก่ การจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนหรือพบปะในระดับภูมิภาค (4.52) การจัดประชุมวิชาการประจ าปีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4.42) การ
ขาย Idea กับหน่วยงานเอกชนเพื่อให้ภาคเอกชนสนับสนุนทุนในการท างาน (4.36) และการมีการช่วยเหลือ
ปรึกษาหรือสมาชิกที่มีปัญหาในการลงพื้นที่ชุมชน (4.27) ดังนี้ 
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อันดับ ความต้องการของสมาชิก ค่าเฉล่ีย 

1 การเปิดเวทีช่วยเหลือมหาวิทยาลัยสมาชิกที่มีปัญหาในการท างานในพ้ืนที่ เช่น 4.69 
 เครื่องมือ องค์ความรู้ เทคนิค เป็นต้น  
2 การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนหรือพบปะในระดับภูมิภาค 4.52 
3 การจัดประชุมวิชาการประจ าปีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.42 
4 การขาย Idea กับหน่วยงานเอกชนเพื่อให้ภาคเอกชนสนับสนุนทุนในการท างาน 4.36 
5 การมีการช่วยเหลือปรึกษาหรือสมาชิกท่ีมีปัญหาในการลงพ้ืนที่ชุมชน 4.33 
6 การหาโจทย์ระดับชาติมาช่วยแก้ปัญหาโดยความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย 4.27 
7 การจัดให้สมาชิกลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานจริงมากกว่าการแสดงผลงานเอกสาร 4.27 
8 การจัดให้มีนักวิชาการต่างประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มสมาชิก 4.25 
9 การเปิดโอกาสให้ทุกมหาวิทยาลัยน าเลนอผลงานโดยไม่จ าเป็นต้องครบ 4 เกณฑ์

ของ Engagement Thailand เช่น ร่วมคิดร่วมท า เป็นต้น 
4.18 

10 การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิก 3.91 
 

4. ปัจจัยและปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงานของ Engagement Thailand 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน 

 การมีพันธมิตรในการท างาน 
(Partnership) 

 

 การท างานแบบพ่ีเลี้ยงกับชุมชน 
(Mentor) 

 

 การท างานตามความต้องการ 
(Needs) 

 

 ความร่วมมือกับผู้น าชุมชน 
(leadership) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรค 

 
ความเพียงพอของบุคลากร 

 

 การตรวจผลงานด้านการขอ
ต าแหน่งการรับใช้สังคม 

 

 
ทักษะการสื่อสารกับชุมชน 

 

 ภาพลักษณ์อาจารย์นักวิจัยมากกว่า
อาจารย์นักพัฒนาชุมชน 
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5. แนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) ในระยะต่อไป 

5.1 แนวทางการขับเคลื่อน Engagement Thailand 
จากการส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับสมาชิก 33 คน จาก 52 คน ซึ่งมีอัตราตอบกลับร้อยละ 63 มี

ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
(1) แนวโน้มการต่อสมาชิกและการสนับสนุนให้มีการด าเนินการ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) ข้อเสนอแนะการด าเนินงานจากข้อมูลเชิงคุณภาพมีดังนี้ 
1. ควรทบทวนเป้าหมายของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอันลังคมให้ชัดเจน ตลอดจนบทบาทของหน่วย

ขับเคลื่อนในการท างานเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

 2. ควรมีทีมงานหลักที่เข้มแข็ง จ านวนคนที่เพียงพอส าหรับรับผิดชอบดูแลงานพันธกิจ สัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยท าหน้าที่ประสานงานข้อมูลข่าวสารระหว่างมหาวิทยาลัย และให้เกิดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3. การรวมกลุ่มของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมควรมีส่งเสริมให้บุคลากรที่ท างานด้าน 
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนของมหาวิทยาลัยสมาชิกมีผลงานที่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการโดย
พิจารณาจากผลลัพธ์จากชุมชนมากกว่าการพิจารณาจากเอกสารที่มีเกณฑ์คล้ายกับผลงานวิชาการ ซึ่งจะท าให้
การขับเคลื่อนงานด้านนี้เป็นไปได้ยาก 
 4. การประชุมวิชาการในแต่ละปีควรส่งเสริมให้ทุกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ผลงานของตนเอง ไม่ควรเน้นน้ าหนักในการน าเสนอของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ แม้ว่าผลงานดังกล่าวอาจไม่
เข้าเกณฑ์ 4 ประการของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนแต่ก็ควรน าเสนอเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ว่ามีแนวทางอย่างไรที่จะพัฒนาการด าเนินงานให้ครบ ดังนั้นการด าเนินงานโดยให้มหาวิทยาลัยสมาชิกมีโอกาส
เพ่ิมขึ้นมากกว่าการให้มหาวิทยาลัยที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีน าเสนอซ้ า ๆ  ทุกปี จะท าให้การท างานของพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยสมาชิกมีการท างานร่วมกันมากขึ้น 
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 5. การท างานของมหาวิทยาลัยสมาชิกควรมีกิจกรรมที่ท างานร่วมกัน ไม่ควรต่างแยกกันท า โดยมี 
เป้าหมายในพ้ืนที่ท างานเดียวกันเพ่ือพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมโดยใช้นักวิชาการและความรู้ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยมาร่วมกันขับเคลื่อน เพ่ือให้เห็นผลชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมได้ โดยผลงานดังกล่าวไม่
เป็นของมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง แต่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก จากนั้นน าผลงานดังกล่าวสร้าง
กระแสเพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากเครือข่ายอ่ืนและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยเป็นตัวขับเคลื่อนการท างานร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน 
 6. ควรให้หน่วยงานของรัฐมาเป็นผู้น า เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงใดก็ได้ เพ่ือเชื่อมโยง 
การท างานระหว่างหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยท างานร่วมกันกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้หน่วยงานอื่น ๆ มาร่วมท าด้วย คลังสมองแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่น าผลงานวิจัยจาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยไปใช้งานต่อ คลังสมอง ควรประสานให้เกิดการลับเคลื่อนนโยบายรัฐไปสู่หน่วยภาครัฐให้มี
หน้าที่สนับสนุนส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนรับรู้เรื่องการท างานระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

7. รูปแบบการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ควรมีการจัดเวทีอภิปราย เสวนา 
มหาวิทยาลัยแยกเป็นส่วนภูมิภาค เพ่ือสร้างเครือข่ายภายในภูมิภาคให้เข้มแข็ง 
  8. การรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยเพ่ือท างานด้านวิชาการแก่ลังคม ควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ต่อเนื่อง อาจจัดประชุมหรือสัมมนาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 
           9. การจัดระบบแรงจูงใจในการให้รางวัลการท างานด้านวิชาการแก่สังคม นอกเหนือจากการก าหนด
ตัวชี้วัดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแล้ว ควรใช้การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเพ่ือเข้าไปถอดบทเรียนการท างานของแต่ละ
พ้ืนที่ จะท าให้ได้ตัวอย่างของความส าเร็จที่แท้จริงมากกว่าการตรวจในรูปของเอกสาร 

10. ส าหรับการสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับ Engagement Thailand พบว่า ยังมีความคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับค าจ ากัดความของ Engagement Thailand ท าให้เป้าหมายการท างานของแต่ละสมาชิกหรือบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีการท างานไม่ตรงกัน หน่วยงานกลางที ่ท างานขับเคลื ่อน Engagement Thailand 
อาจจะเพิ่มการสื่อสารเกียวกับ Engagement Thailand ให้รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้การสร้างผลงานจากโจทย์
ระดับชาติให้ประสบความส าเร็จจะช่วยให้เป็นการสร้างกระแสและภาพลักษณ์ของการท างานของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับสังคมได้ดีขึ้น 
 11. เพ่ือให้การท างานด้านวิชาการแก่สังคมเป็นไปได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการท างานด้านชุมชน ต้อง 
บูรณาการหลายศาสตร์ ดังนั้น หากมีข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของผู้ท างานด้านชุมชน ส าหรับไว้เป็น
เครือข่ายในการติดต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือในการท างานกับชุมชน 

12. ควรเพ่ิมพ่ีเลี้ยงในการท างานกับชุมชน เพ่ือให้สามารถไปขยายผลการเป็นพ่ีเลี้ยงลงสู่ในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชาต่อไป 
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5.2 รูปแบบการขับเคลื่อน Engagement Thailand 
จากผลการส ารวจรูปแบบการขับเคลื่อนในระยะต่อไปด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม

แล้วจากนั้นศึกษาด้วยวิธีการเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม พบว่า รูปแบบที่สมาชิก เสนอให้ควรขับเคลื่อน 
Engagement Thailand ในระยะต่อไป มี 4 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบ 
เหตุผล 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. การตัง้ Engagement Thailand ให้ □ ด าเนินการดีอยู่แล้วเป็น □ ไม่เห็นด้วยเพราะ 
   เป็นหน่วยงานภายใต้สถาบัน       ตัวขับเคลื่อนที่ดี และ     ต้องการเป็นอิสระและ 

   คลังสมองของชาติของส านักงาน       เข้าใจงานได้ดี        ความคล่องตัว ควร 

   คณะกรรรมการการอุดมศึกษา         แยกออกมาเฉพาะ 

   หรือของสมาคมที่ประชุม   

   อธิการบดี   

2. การจัดตั้ง Engagement Thailand □ ความอิสระในการ □ ระวังเรื่องผลประโยชน์ 
    เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการ       บริหารจัดการ        ขาดความพร้อม ควร 
    บริหารอิสระและสามารถ       งบประมาณ ความ        หาหนว่ยงานต้นสังกัด 
    สนับสนุนให้สมาธิกท างานได้       คล่องตัว ท างานได้        ก่อน การบริหารงาน 

    อย่างคล่องตัว       รวดเร็ว        อาจมีสะดุด 

3. การตัง้ Engagement Thailand □ มีความคล่องตัวหาทุน □ การด าเนินการจัดตั้ง 
    ในรูปแบบของมูลนิธิที่จัดตั้ง       สนับสนุนง่าย        อาจมีอุปสรรค อาจ 
    ขึ้นมาใหม่         ขาดความต่อเนื่อง 

         และการด าเนินงาน 
         แบบเดิมดีอยู่แล้ว 

4. การจัดตั้ง Engagement Thailand □ ความคล่องตัว การหา □ ยุ่งยาก ซับช้อน ต้อง 
    เป็นนิติบุคคล จัดตั้งเป็นสมาคม        เครือข่ายเพ่ิมขึ้น และ        ใชภ้าวะผู้น่าสูง รวมถึง 

        การบริหารจัดการ        งบประมาณ และเพ่ิม 
        งบประมาณ        ภาระงาน 

 

จากผลการส ารวจข้างต้นน าผลการประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนสมาชิกEngagement Thailand 
จ านวน 23 ท่าน ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบ Engagement Thailand ในอนาคต โดยมีประเด็นการพิจารณา 
เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียและความคล่องตัว ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 
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ทิศทางในอนาคตของรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

(Engagement  Thailand) 

Engagement  Thailand  ควรเป็น “สมาคม” 

เนื่องจากเหตุผลที่สนับสนุนและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1      ผลการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามของสมาชิกต้องการความ คล่องตัว การหางบประมาณ   
                    สนับสนุน และเครือข่ายที่ง่ายขึ้น 
 
ประเด็นที่ 2     ผลการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนให้เป็นสมาคมเนื่องจากพิจารณาถึงข้อดีและ 
                   ข้อเสียว่า ควรมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในกรอบของกฎหมายไทย มีความเหมาะสมกับ  
                   บริบทของ Engagement Thailand ตลอดจนตอบสนองการแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมา 
 
ประเด็นที่ 3    การจัดตั้งสมาคมจะช่วยให้ Engagement Thailand ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการย้าย 
                  สถานที ่สามารถมทีี่อยู่อย่างถาวร มีบุคลากรประจ าในการดูแลสมาคม และมีงบประมาณ ที่จะ 
                   สามารถท าให้สมาคมด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ประเด็นที่ 4    การด าเนินการเป็นสมาคมจะต้องวางแผนให้ดีโดยอาจจะใช้ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน 1 ปี ให้อยู่ 
                 กับสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นการเตรียมการ อาจใช้ชื่อเดิม สามารถปรับปรุง 
                  วัตถุประสงค์ได้ จากนั้นให้มกีารน าเสนอในที่ประชุม และร่างข้อบังคับ และให้ด าเนินการจนถึง  
                  กระบวนการอนุมัติจัดตั้ง 
 
ประเด็นที่ 5    สมาคมจัดอยู่ประเภทไม่แสวงหาผลก าไร (non-profit) และรูปแบบของสมาชิก นอกจากนี้ 
                  ต้องรวมถึงหน่วยงานทีไ่ม่ใช่มหาวิทยาลัย 

 

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเพ่ือสังคม มศว 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ าไพ      ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม      ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการการประเมิน 
          ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                       1. อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง  หัวหน้าโครงการฯ 
                       2. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว  นักวิจัย 

3. อาจารย์ ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ                                       นักวิจัย 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ  นักวิจัย  
  5. อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล                                               นักวิจัย 
  6. อาจารย์ ดร.พนิดา มารุง่เรือง  นักวิจัย 
  7. อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์  นักวิจัย 

                       8. อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี กลา้หาญ                                                  นักวิจัย 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม  นักวิจัย 

           10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธัญญา วัณโณ  นักวิจัย 
                      11. อาจารย์ ดร.มานิดา ชอบธรรม  นักวิจัย 
                      12. อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล  นักวิจัย 

            13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน  นักวิจัย 
            14. อาจารย์ ดร.นวรินทร์  ตากอ้นทอง  นักวิจัย 
            15. อาจารย์ปานวาสน์  มหาลวเลิศ  นักวิจัย 

                      16. อาจารย์ยุวารินทร  ธนกัญญา  นักวิจัย 
 17. อาจารย์ ดร.พนัส จันทรเปล่ง นักวิจัย 
 18. ดร.สุภะ อภิญญาภิบาล  นักวิจัย 

 19. อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล                              นักวิจัยและเลขานุการฯ 
 20. นางสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิจัย 

 21. นายทรงเกียรติ เถนว้อง  ผู้ช่วยนักวิจัย 
 22. นางสาวอารีรัตน์  ลาวน้อย  ผู้ช่วยนักวิจัย 
 23. นางสาวสิริพัฒน์  ชลคีรี  ผู้ช่วยนักวิจัย 

 24. นางสาวสุมณกานต์  ชินฮาด  ผู้ช่วยนักวิจัย 
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3. การวิจัย  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) บุคลากรส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย จ าแนกเป็นงบประมาณตามแหล่งทุน ดังนี้  
 

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามแหล่งเงินทุน 
แหล่งทุน จ านวนโครงการ งบประมาณ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
ทุนวิจัยภายในส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 2 โครงการ 203,500 1.80 
ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 โครงการ 1,809,900 16.00 
ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 โครงการ 9,300,000 82.20 

 
3.1. ทุนวิจัยภายในส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
งบประมาณเงินรายได้ (ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา) 
ล าดับ ผู้วิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย สัญญา ระยะเวลา 

1 ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ 
อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ 

การศึกษาคุณภาพแบบวัดความถนัด
ทางการเรียนโดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ 

507/2561 สิงหาคม 2561 
ถึง 

กรกฎาคม 2562 
2 ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 

อาจารย์ยุวารินทร์ ธนกัญญา 
 

การพัฒนาแบบวัด MBTI ด้วย
แนวคิดแบบวัดคู่ขนาน  

508/2561 สิงหาคม 2561 
ถึง 

กรกฎาคม 2562 
 
3.2. ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
งบประมาณเงินรายได้ (มหาวิทยาลัยและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
ล าดับ ผู้วิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย สัญญา ระยะเวลา 

1 ผศ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน 
(หัวหน้าโครงการ) 

ผลของการใช้แอพพลิเคชั่นการ
เรียนรู้ค าศัพท์ผ่าน Flash Cards ที่มี
ต่อทักษะ การอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

555/2560 สิงหาคม 2560  
ถึง 

กรกฎาคม 2561 

2 ผศ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน 
(หัวหน้าโครงการ) 

การพัฒนามาตรวัดและแนวทางการ
ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

051/2561 พฤศจิกายน 2560 
ถึง  

ตุลาคม 2561 

3 ผศ.ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม 
(หัวหน้าโครงการ) 

การพัฒนาพลังสุขภาพในการดูแล
ตนเองของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

064/2561 พฤศจิกายน 2560 
ถึง  

ตุลาคม 2561 
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3.2. ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ต่อ) 
งบประมาณเงินรายได้ (มหาวิทยาลัยและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
ล าดับ ผู้วิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย สัญญา ระยะเวลา 

4 อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ 
อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล 
อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์เปล่ง 
นางธัญชนก เพ็งเพราะ 

การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพ 5 
องค์ประกอบส าหรับนิสิตปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

509/2561 สิงหาคม 2561  
ถึง 

กรกฎาคม 2562 

5 อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์เปล่ง 
อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล 
อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล 

การศึกษาคุณภาพข้อภาษาไทยของ
ศูนย์ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
(CTTF) ส านักทดสอบฯ 

510/2561 สิงหาคม 2561  
ถึง 

กรกฎาคม 2562 
 

หมายเหตุ  ล าดับ 1, 4 และ 5 เงนิรายได้มหาวิทยาลัย   
              ล าดับ 2 - 3 เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

 
3.3. ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
ล าดับ ผู้วิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย สัญญา ระยะเวลา 

1 ผศ. ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน
(หัวหน้าโครงการ) 

โครงการการวจิัยและพัฒนาการวัด
และประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้านความเป็นคนด ีส าหรับ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ภายใตโ้ครงการพัฒนา
ระบบการวดัและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รอบด้าน ตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  

78/2560 5 กันยายน 2560 
ถึง 

3 มกราคม 2561 

2 อ. ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
 (ผู้ร่วมวิจัย) 

การประเมินโครงการสร้างเสริม
คุ ณภ าพชี วิ ต ก า รท า ง านและ
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐ ใน
ระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุข
ภาวะ 

 กันยายน 2560  
ถึง 

พฤษภาคม 2561 

3 อ. ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
 (ผู้ร่วมวิจัย) 

การประเมินแผนสร้างเสริมสุข
ภาวะกลุ่มองค์กรพระพุทธศาสนา 

 กันยายน 2560  
ถึง 

กรกฎาคม 2561 
4 อ. ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 

ผศ. ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 
ผศ. ดร.เรืองเดช ศิริกิจ 
อ. ดร.มานิดา ชอบธรรม 
อ. ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล 
ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 

การประเมินโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์  
(engagement Thailand) 

 มีนาคม 2560  
ถึง 

กรกฎาคม 2561 
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3.3. ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (ต่อ) 
ล าดับ ผู้วิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย สัญญา ระยะเวลา 

4 
(ต่อ) 

อ. ดร.นวรินทร์  ตาก้อนทอง 
อ.ปานวาสน์  มหาลวเลิศ 
อ.ยุวารินทร์  ธนกัญญา  
อ. ดร.รุ่งฤดี  กล้าหาญ 
อ. ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ 
อ. ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง 
ดร.สุภะ  อภิญญาภิบาล 
อ. ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล 

   

5 อ. ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง 
อ. ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล 
อ. ดร.เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ 
อ. ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง 
อ. ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล 

การประ เมิน โครงการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนระดับอ าเภอด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ ด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.) 

 1 กุมภาพันธ์ 2561 
ถึง 

31 มกราคม 2562 

6 อ. ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง 
อ. ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล 
อ. ดร.เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ 
อ. ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง 
อ. ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล 

การประเมินโครงการบูรณาการ 
สะเต็มศึกษา: การติดตามผลการ
พัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล 

 1 กุมภาพันธ์ 2561 
ถึง 

31 มกราคม 2562 

7 อ. ดร.มานิดา  ชอบธรรม 
(หัวหน้าโครงการ) 
 

การวิจัยประเมินผลโครงการความ
ร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและ
วิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัด 

5/2561 17 มีนาคม  
ถึง 

28 กันยายน 2561 
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3.4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ  
 

ล าดับ 
 

อาจารย ์ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

1 รศ. ดร.สุทธิวรรณ 
พีรศักดิ์โสภณ 

สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ.(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560). A Content Analysis of Research 
Synthesis on Entrance Exammination Scores for Higer Education Affecting 
Undergraduate Learning Achievement, วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภฏัสมเด็จ
เจ้าพระยา, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 25 - 35.  

2 รศ. ดร.สุทธิวรรณ 
พีรศักดิ์โสภณ 

สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ, เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ. (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560). การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
เข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรงและวิธีระบบรับกลาง ปีการศึกษา 2558, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ
พัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 

3 รศ. ดร.สุทธิวรรณ 
พีรศักดิ์โสภณ 

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. 

4 รศ. ดร.สุทธิวรรณ 
พีรศักดิ์โสภณ 

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. 

5 ผศ. ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

อังศินันท์ อินทรก าแหง, พิชชาดา สุทธิแป้น และวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ส าหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์, 23 (1), 87-104. 

6 ผศ. ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล, วิชุดา กิจธรธรรม, สุรีพร อนุศาสนนันท์, พิกุล เอกวรางกูร, และจันทร์เพ็ญ  
ตั้งจิตรเจริญกุล. (2560). การศึกษาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23 (1), 147-168. 

7 ผศ. ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

ปาจรีย์ ทรงเสรีย์ และวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23 (1), 169-186. 

8 ผศ. ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

นันทพร กุลชนะธารา, อรพินทร์ ชูชม, และวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). การสร้างและพัฒนาแบบวัด
ทุนทางสังคมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 9 (1), 153-169. 

9 ผศ. ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

ปาลิดา เหมพฤทธิ์ และวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). ปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูในโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 9 (1), 1-17, 189-193. 

10 ผศ. ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

วิศรุจน์ เมืองปลื้ม และวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตสังคมและผลด้านความ
ภาคภูมิใจในผลงานวิชาการของการมีพฤติกรรมป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการของบัณฑิตศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 9 (1), 1-2, 195-210. 



รายงานประจ าปี 2561 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

ANNUAL REPORT 2018 EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TEST BUREAU   
 
 

  

32 

 

 
ล าดับ 

 
อาจารย ์ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

11 ผศ. ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

สุนิสา ทรงอยู่, วิชุดา กิจธรธรรม และอรพินทร์ ชูชม. (2560). ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตาม
แนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 11 (25), 153-163. 

12 ผศ. ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

สุนิสา ทรงอยู่, วิชุดา กิจธรธรรม และอรพินทร์ ชูชม. (2560). ผลของโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจอาสา
ตามแนวคิดทฤษฎีการรู้คิดทางสังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 9 (1), 82-91. 

13 ผศ. ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

นันทพร กุลชนะธารา, อรพินทร์ ชูชม และวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23 (2), 23-41. 

14 ผศ. ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

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

15 ผศ. ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 

บุณฑริก เฉลิมโรจน์, กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์และวิชุดา กิจธรธรรม. (2560). พฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 14 (1), 122-135. 

16 ผศ. ดร.เรืองเดช  
ศิริกิจ 

ศุภจิรา นาคโต, ครรชิต แสนอุบล, นิธิพัฒน์ เมฆขจร และเรืองเดช ศิริกิจ. (2560). การศึกษาองค์รวม
แห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 6 
(1), 94-104. 

17 ผศ. ดร.เรืองเดช  
ศิริกิจ 

สุวรรณ จูทะสมพากร, สกล วรเจริญศรี, คมเพชร ฉัตรศุภกุล และเรืองเดช ศิริกิจ. (2560). อิทธิพล
ของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร. 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 6 (1), 124-135. 

18 ผศ. ดร.เรืองเดช  
ศิริกิจ 

สาธร ใจตรง, สกล วรเจริญศรี, คมเพชร ฉัตรศุภกุล และเรืองเดช ศิริกิจ. (2560). การวิเคราะห์
องค์ประกอบคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ใน
กรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์, 31 (98), 73-86. 

19 ผศ. ดร.เรืองเดช  
ศิริกิจ 

กฤษฎา แก้วสิงห์, พนิดา มารุ่งเรือง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์ และเรืองเดช ศิริกิจ. (2560). การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถด้านค านวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารสุทธิ
ปริทัศน์, 31 (100), 159-170. 

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. 

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. 

22 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ขวัญธิดา พิมพการ, ชนิดา มิตรานันท์ และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2560, มกราคม–มิถุนายน). 
ประสบการณ์ความเข้มแข็งทางใจของสตรีที่มีการสูญเสียสามี จากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัด
ชายแดนภาคใต้. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 40(1). 118-130. 
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23 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

อิสริยา ปาริชาติกานนท์ และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2560, มกราคม–มิถุนายน). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 10(1). 89-103. 

24 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

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

25 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

มยุรฉัตร นพกรสุขทองดี และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การประเมินความ
ต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาการจัดการตนเองของนิสิต ระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 10(2). 120-133. 

26 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ดนัย มณฑาทิพย์กุล, แววตา เตชาทวีวรรณ และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). 
การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 10(2). 49-62. 

27 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

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

28 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา, อัจศรา ประเสริฐสิน และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2560, เมษายน–มิถุนายน). 
การสร้างเสริมพลังในผู้สูงอายุผ่านการท างานอาสาสมัคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
, 11(2), 21-35. 

29 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา, อัจศรา ประเสริฐสิน และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2560, เมษายน–มิถุนายน). 
การท างานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนและกระบวนการท างานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนของวุฒิอาสาธนาคาร
สมอง : ความหมาย และองค์ประกอบ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23(2), 61-78. 

30 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

สุภชัย เจริญด,ี อัจศรา ประเสริฐสิน, เติมศักดิ์ คทวณิช และนฤมล พระใหญ่. (ฉบับพิเศษ พ.ค. 
2560). องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 6(2), 635-645. 

31 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ปารมี  ศรีบุญทิพย์, นฤมล พระใหญ่, อัจศรา  ประเสริฐสิน และเติมศักดิ์   
คทวณิช. (กันยายน-ธันวาคม 2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการคิดเชิงระบบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10 (3), 38-51. 

32 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ธีระชน พลโยธา พาสนา จุลรตัน์ อัจศรา ประเสริฐสิน พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และนิยะดา จิตต์จรัส. 
(2560). ความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียนส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 18 (36), 57-62. 

33 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ปรินดา ตาสี, ครรชิต  แสนอุบล, อัจศรา  ประเสริฐสิน และภิญญาพันธ์ เพียซ้าย(กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความกรุณาต่อตนเองของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์. 
วารสารสังคมสงเคราะห์, 25 (2), 201-217. 

34 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

ภารดี ก าภู ณ อยุธยา, พาสนา จุลรัตน์, ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และอัจศรา 
ประเสริฐสิน. (2560, กุมภาพันธ์-กรกฎาคม). การศึกษาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
ความคิดสร้างสรรค์ในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6. วารสารวิจัย
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 11 (2), 123-135. 
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35 ผศ. ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

บดี สุรินทรศักดิ์ และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุการให้อภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีความเห็นอกเห็นใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี, 9(1), 44-52. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 of the 5th International Conference on Social Science and 
Management, Kyoto, Japan, 492-499. 

41 อ. ดร.ปิยพงษ์ 
คล้ายคลึง 

รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูแกนน าด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

42 อ. ดร.ปิยพงษ์ 
คล้ายคลึง 

รายงานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล 

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. 

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. 
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45 อ. ดร.อุไร  
จักษ์ตรีมงคล 

สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์, อุไร จักษ์ตรีมงคล, อนันต์ มาลารัตน์ และปริญญา จิตอร่าม. (2560). ผลการ
สังเคราะห์ตัวชี้วัดสมรรถนะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุข
ชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก. วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา, 10 (4), 76-94. 

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. 

47 อ. ดร.รุ่งฤดี   
กล้าหาญ 

รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ: มิติด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

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. 

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. 

50 อ. ดร.มานิดา   
ชอบธรรม 

รายงานการประเมินผลส าเร็จการบริการวิชาการ ตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

51 อ. ดร.นวรินทร์   
ตาก้อนทอง 

นวรินทร์  ตาก้อนทอง, (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560). การใช้กระบวนการ วิจัยแบบก่อรูปในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 421 – 438. 

 
4. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักด้านการวัดการประเมิน และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาทรัยากรมนุษย์ ดังนั้น ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในหลายรูปแบบ ดังนี้ 
  
 4.1  งานบริการการสอบ 
 งานบริการการสอบ  เป็นการให้บริการการสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยการน าแบบทดสอบที่สร้างและพัฒนา
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
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จ านวนผู้ใช้บริการแบบทดสอบ จ าแนกตามระดับชั้น 
ไตรมาส ระดับชั้น 

ประถมศึกษา (คน) มัธยมศึกษา (คน) อุดมศึกษา (คน) 
ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 5,248 4,280 1,769 
ม.ค. 61 - มี.ค. 61 27,128 3,753 221 
เม.ย. 61 - มิ.ย. 61 37,904 24,908 903 
ก.ค. 61 - ก.ย. 61 2,150 1,689 367 

รวม 72,430 34,630 3,260 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,248

27,128

37,904

2,150
4,280 3,753

24,908

1,6891,769 221 903 367

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ม.ค. 61 - มี.ค. 61 เม.ย. 61 - มิ.ย. 61 ก.ค. 61 - ก.ย. 61

แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ใช้บริการแบบทดสอบ จ าแนกตามระดับชั้น

ประถมศึกษา (คน) มัธยมศึกษา (คน) อุดมศึกษา (คน)
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จ านวนหน่วยงานที่ใช้บริการการสอบ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
ไตรมาส แนะแนว ศึกษาต่อ ท างาน ชิงทุน วิจัย อ่ืน ๆ 

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 5 1 4 3 0 5 
ม.ค. 61 - มี.ค. 61 0 39 9 0 0 0 
เม.ย. 61 - มิ.ย. 61 3 50 10 1 0 1 
ก.ค. 61 - ก.ย. 61 5 0 7 0 0 2 

รวม 13 90 30 4 0 8 
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ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ม.ค. 61 - มี.ค. 61 เม.ย. 61 - มิ.ย. 61 ก.ค. 61 - ก.ย. 61

แผนภูมิแสดงจ านวนหน่วยงานที่ใช้บริการการสอบ จ าแนกตามวัตถุประสงค์

แนะแนว ศึกษาต่อ ท างาน ชิงทุน วิจัย อ่ืนๆ
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จ านวนหน่วยงานที่ใช้บริการการสอบ จ าแนกตามหน่วยงาน 
ไตรมาส ภายนอก ภายใน 

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 15 3 
ม.ค. 61 - มี.ค. 61 40 8 
เม.ย. 61 - มิ.ย. 61 56 9 
ก.ค. 61 - ก.ย. 61 7 7 

รวม 118 27 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15

40

56

7
3

8 9 7

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ม.ค. 61 - มี.ค. 61 เม.ย. 61 - มิ.ย. 61 ก.ค. 61 - ก.ย. 61

แผนภูมิแสดงจ านวนหน่วยงานที่ใช้บริการสอบ จ าแนกตามหน่วยงาน

ภายนอก ภายใน
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จ านวนหน่วยงานที่ใช้บริการการสอบ จ าแนกตามประเภทแบบทดสอบ 

ไตรมาส 
ประเภทแบบทดสอบ (กิจกรรม/ครั้ง) 

ความถนัดทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตพิสัย 

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 18 0 0 

ม.ค. 61 - มี.ค. 61 20 28 0 

เม.ย. 61 - มิ.ย. 61 18 47 0 

ก.ค. 61 - ก.ย. 61 14 0 0 

รวม 70 75 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 60 - ธ.ค. 
60 ม.ค. 61 - มี.ค. 

61 เม.ย. 61 - มิ.ย. 
61 ก.ค. 61 - ก.ย. 

61

18 20
18

14

0

28

47

0

0 0 0 0

แผนภูมิแสดงจ านวนงานที่ใช้บริการการสอบ จ าแนกตามประเภทแบบทดสอบ

ความถนัดทางการเรียน (Apt.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Ach.) จิตพิสัย (Aff.)
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5. โครงการบริการทางวิชาการ 
การบริการทางวชิาการด้านการจัดท าแบบทดสอบและการทดสอบ เป็นการให้บริการแก่หนว่ยงานต่าง ๆ  

ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน มีดังนี้ 
โครงการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

ล าดับ โครงการบริการวิชาการ คร้ังที่  ระยะเวลาให้บริการ หน่วยงาน 

1 ด้านการจัดท าแบบทดสอบเพื่อ
พัฒนาเคร่ืองมือวัดระดับ 

 3/2560  กันยายน 2560 
ถึง 

รัฐบาล 

  ความสามารถในด้านต่าง ๆ   พฤษภาคม 2561   
2 ด้านการสร้างแบบทดสอบเพ่ือ

คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
 1/2561  ธันวาคม 2560 

ถึง 
รัฐบาล 

  ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   สิงหาคม 2561   
3 ด้านการสร้างแบบทดสอบเพ่ือ

คัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงาน 
 2/2561  กุมภาพันธ์ 2561 

ถึง 
เอกชน 

  
 

  มิถุนายน 2561   
4 ด้านการสร้างแบบทดสอบเพ่ือ

คัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
 3/2561  กุมภาพันธ์ 2561 

ถึง 
เอกชน 

  
 

  มิถุนายน 2561   
5 ด้านการจัดท าแบบทดสอบเพื่อขึ้น  4/2561  กุมภาพันธ์ 2561 รัฐบาล 
  ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ   ถึง   
  วิชาชีพ    พฤศจิกายน 2561   
6 ด้านการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัด  5/2561  สิงหาคม 2561 รัฐวิสาหกิจ 
  สมรรถนะและคัดเลือกบุคลากร   ถึง   
       มกราคม 2562   
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5.1.  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
5.1.1. โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วน 

ต าบลด้านการประเมินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรรธรรม 

 
 กิจกรรมครั้งที่ 1 “การพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินโครงการของนักเรียนระดับ 

ประถมศึกษาและโรงเรียน” 
 กิจกรรมครั้งที่ 2 “การพัฒนาความสามารถของครูมัธยมศึกษาและบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลในการประเมินโครงการ” 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 
จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 
จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 

 
สถานที่ด าเนินการ  

กิจกรรมครั้งที่ 1  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
กิจกรรมครั้งที่ 2  ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

  
สรุปการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 กิจกรรมครั้งที่ 1 
ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 97.10 และมีจ านวนผู้รับบริการสามารถ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 87.34 โดยได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุดในด้านการใช้งาน google form 
เบื้องต้น เพ่ือการประเมินโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 4.17) รองลงมาคือ หลักการและความส าคัญ ในการ
ประเมินโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 4.07) รายละเอียดตามตาราง ส่วนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุดใน
ด้านการใช้งาน google form เบื้องต้น เพ่ือการประเมินโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 4.45) รองลงมาคือ หลักการ
และความส าคัญ ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 4.38) รายละเอียดตามตาราง  
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 แสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ตามตัวช้ีวัดโครงการ กิจกรรมครั้งที ่1 
ผลตัวชี้วัด Mean SD ระดับ 

ความรู้ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

Mean SD ระดับ 
การน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน ์

1. หลักการและความส าคัญ ในการประเมินโครงการ/
กิจกรรม 

4.07 .56 มาก 4.38 .53 มากที่สุด 

2. การวิเคราะห์โครงการ 4.05 .61 มาก 4.33 .57 มากที่สุด 
3. การสร้างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 3.99 .66 มาก 4.30 .55 มากที่สุด 
4. การใช้งาน google form เบ้ืองต้น  
เพ่ือการประเมิน โครงการ/กิจกรรม 

4.17 .74 มาก 4.45 .63 มากที่สุด 

 
 กิจกรรมครั้งที่ 2 
ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี ้ มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่  ร้อยละ 97.73 และมีจ านวนผู้รับบริการ

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 88.64 โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความรู้ก่อนและ
หลังเข้ารับอบรม พบว่า ทั้ง 4 รายการมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้หลังจาก
เข้ารับการอบรมการสร้างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.29) รองลงมาคือ หลักการและ
ความส าคัญ ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม (4.23) รายละเอียดตามตาราง  

ส่วนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการสร้างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน (4.48) 
สอดคล้องกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรม “ได้รู้แนวคิดที่ชัดเจนมากขึ้น ในการก าหนดตัวบ่งชี้ที่
สามารถวัดได้จริง เมื่อได้มาร่วมโครงการจึงพบว่าควรออกแบบ ปรับปรุงการประเมินใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมปรับให้
เข้ากับบริบทท้องถิ่น เพ่ือสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่” รองลงมาคือ หลักการและความส าคัญในการ
ประเมินโครงการ/กิจกรรม และการวิเคราะห์โครงการ (4.45) รายละเอียดตามตาราง 

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คือ “ได้ความรู้ในการเก็บ
ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี และได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Google form ให้มีความเข้าใจในรายละเอียดเพ่ิมมากขึ้น 
สามารถน าไปปรับใช้กับการท างานได้” 

 
 แสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ตามตัวช้ีวัดโครงการ กิจกรรมครั้งที ่2 

ผลตัวชี้วัด Mean SD ผลการ
เปรียบเทียบ 

(t) 

Mean SD ระดับ 
การน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน ์

1. หลักการและความส าคัญ  
ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

3.18 
พอสมควร 

4.23 
มากที่สุด 

13.795* 4.45 .54 มากที่สุด 

2. การวิเคราะห์โครงการ 3.17 
พอสมควร 

4.18 
มากที่สุด 

12.354* 4.45 .54 มากที่สุด 

3. การสร้างตัวบ่งชี้และ 
เกณฑ์การประเมิน 

3.09 
พอสมควร 

4.29 
มากที่สุด 

12.276* 4.48 .50 มากที่สุด 

4. การใช้งาน google form เบ้ืองต้น 
เพ่ือการประเมิน โครงการ/กิจกรรม 

2.66 
พอสมควร 

4.10 
มากที่สุด 

11.804* 4.34 .68 มากที่สุด 
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กิจกรรมครั้งที่ 1  วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
ภาพสถานที่ด าเนินกิจกรรม ภาพรวมกลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  
  

  
  

ภาพการด าเนินกิจกรรม ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
ภาพสถานที่ด าเนินกิจกรรม ภาพรวมกลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  
  

  
  

ภาพการด าเนินกิจกรรม ภาพการด าเนินกิจกรรม 

  
  

  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 
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5.2.2. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2561 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผลผลิต  : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ชื่อโครงการ : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน  
หน่วยงาน : ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประธานโครงการ : อาจารย์ ดร.มานิดา ชอบธรรม  
ระยะเวลาการด าเนินงาน :     1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 
สถานที่ด าเนินงาน : จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ  2561 จ านวน      260,000.00 บาท 
   ใช้จ่ายจริง  256,181.00 บาท 

หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการศึกษาในฐานะที่เป็น
กระบวนการติดตามตรวจสอบว่าเมื่อครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถ 
และทักษะต่าง ๆ ตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ยังมีสิ่งใดบกพร่อง ควร
จะต้องแก้ไข และมีสิ่งใดควรส่งเสริมให้พัฒนาดียิ่งขึ้นไปอีก กิจกรรรมการแก้ไขหรือส่งเสริมที่ครูใช้ในการ
ด าเนินการนั้นสามารถพัฒนาไปสู่การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมา ครูจ านวนมากมักด าเนินการวัดผลการศึกษาเพียงเพ่ือให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ 
ที่จะน าไปสู่การประเมินระดับผลการเรียนของผู้เรียนเท่านั้น 

 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่หลักเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการน า
แบบทดสอบมาตรฐานของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาไปใช้ ในกิจการของหน่วยงานนั้น ๆ                 
ได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผล
การสอบเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน” โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลการสอบเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 2.  เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนาผู้เรียนได้ 
 3. เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบการวิจัยในการพัฒนาจุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียน 

 



รายงานประจ าปี 2561 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

ANNUAL REPORT 2018 EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TEST BUREAU   
 
 

  

46 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ยังไม่เริ่มด าเนินการเนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………… 
 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยได้ด าเนินงานต่างๆแล้วดังนี้………………………………………………………………. 
 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลด าเนินงานต่างๆแล้ว ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม ตามตัวชี้วัดโครงการ 
 

ผลผลิตของโครงการ (output) 
 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. ครูสามารถออกแบบการวิจัยปฏิบัติการได้ 
 3. ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 

ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome) 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยกระบวนการวิจัย 
 2. ครูในจังหวัดนครนายกสามารถรวมตัวกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning  
Community : PLC) 
 
แนวทางการพัฒนาจากโครงการเดิมที่น ามาปรับปรุงในโครงการนี้ คือ  

จากการด าเนินกิจกรรมทั้งสองครั้ง พบว่า หลังการอบรม ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลการ
สอบเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เพ่ิมขึ้น มีแนวทางการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาจุดเด่นและจุดที่ควร
พัฒนาของผู้เรียน แต่ควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้น และมีการติดตามผลการด าเนินการวิจัยในชั้น
เรียนของครูที่เข้ารับการอบรม 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับหัวหน้าโครงการ 
เพ่ิมเวลาในการจัดการอบรมให้มากขึ้น และหลักสูตรการอบรมให้สามารถด าเนินการท าวิจัยในชั้นเรียน

ได้ รวมทั้งควรจัดอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยกับครูที่ได้ด าเนินการวิจัย เพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามผลการท าวิจัย
ในชั้นเรียนของครู       

 
         

................................................. 
(อาจารย์ ดร.มานิดา  ชอบธรรม) 
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ผลการด าเนินงาน 
โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน ได้ด าเนินการจัดโครงการ 2 ครั้ง  ขอ

สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561   (1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561) ดังนี้  
 กิจกรรมครั้งที่ 1  
จัดโครงการในวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 190 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จ านวน 202 คน ดังนี้ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการภายนอกมหาวิทยาลัย (ครูผู้สอนในจังหวัดนครนายก) จ านวน 165 คน 
2. ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  

     - วิทยากรภายใน จ านวน 12 คน 
       - วิทยากรภายนอก จ านวน 1 คน 
  - ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ จ านวน 11 คน 
  - นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน จ านวน 13 คน 
 ด าเนินการจัดการอบรมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน” และจัดแบ่งกลุ่มอภิปราย 
และแบ่งกลุ่มตามสาระการเรียนรู้เพ่ืออภิปราย ฝึกปฏิบัติการพิจารณาก าหนดหัวข้อปัญหาเพ่ือท าวิจัยใน              
ชั้นเรียน และผู้เข้ารับการอบรมได้น าเสนอหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน และขอบเขตของการวิจัย 
 

 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ คิดเป็นรอ้ยละ 96.36 
 ประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมีความพึงพอใจมากที่สุด คือวิทยากรมีความรู้และศักยภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ อธิบายความรู้ได้ชัดเจน รองลงมาคือ รูปแบบและวิธีการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา  เข้าใจและน าไป
ประยุกต์ใช้ได ้ 
 

ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 89.09 
การอบรมท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลการสอบเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมขึ้น สามารถ

ก าหนดหัวข้อปัญหา ขอบเขตการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียน 
 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 
ใช้เงินงบประมาณ จ านวน 203,896.00 บาท 
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 กิจกรมมครั้งที่ 2  
จัดโครงการในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 65 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จ านวน 46 คน ดังนี้ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการภายนอกมหาวิทยาลัย (ครูผู้สอนในจังหวัดนครนายก) จ านวน 27 คน 
2. ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  

     - วิทยากรภายใน จ านวน 9 คน 
       - วิทยากรภายนอก จ านวน 1 คน  
  - ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน 
  - นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน จ านวน 4 คน 
 ในการด าเนินงานครั้งที่ 2 นี้รับสมัครจากผู้เข้ารับการอบรมจากผู้ผ่านการอบรมครั้งที่ 1 และได้มีการ
ติดต่อกับผู้สมัครฯ เพ่ือยืนยันการเข้ารับการอบรมแล้ว แต่ผู้สมัครไม่มารายงานตัวเข้ารับการอบรม ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่ก าหนด 
 ด าเนินการจัดการอบรมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การท าวิจัยในชั้นเรียนจะท าอย่างไร” และจัดแบ่งกลุ่มอภิปรายตามหัวข้อการวิจัย 
เขียนเค้าโครงการวิจัย และผู้เข้ารับการอบรมได้น าเสนอเค้าโครงการวิจัย 
 

ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 100 
 ประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมีความพึงพอใจมากที่สุด คือวิทยากรมีความรู้และศักยภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ อธิบายความรู้ได้ชัดเจน ให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี รองลงมาคือ รูปแบบและวิธีการอบรม ท าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถจัดท าเค้าโครงการวิจัย เพ่ือไปด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้  
 

ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 89.47 
 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการอบรมออกแบบการวิจัย เพ่ือท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 
 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 
ใช้เงินงบประมาณ จ านวน 52,285.00 บาท 
 

ผลกระทบหลังจากการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 1. ด้านเศรษฐกิจ 
  ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนานักเรียน ดังนั้นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการใช้ผลการวัดและประเมิน ท าให้สามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียน ตลอดจนสามารถ
ออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อยอดใน
ระดับอุดมศึกษา หรือออกไปประกอบอาชีพได้ทันที จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาหรือเป็นการหา
รายได้เพ่ือการด ารงชีพของผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วแต่กรณี 
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 2. ด้านสังคม 
  ครูจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดสื่อสัมพันธ์เครือข่ายครูนักวิจัย อันจะท า
ให้ครูได้แนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียน  อันจะส่งผลมายัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเป็นแม่ข่ายความร่วมมือของชุมชนด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัย 
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ครูสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนตระหนักและรับรู้
คุณค่าของตนเองได้อย่างถูกต้อง และส่งผลให้รู้จักและรับรู้คุณค่าของผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว อันจะน าไปสู่
การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                             ลงชื่อ .....................................................หัวหน้าโครงการ 
              (อาจารย์ ดร.มานิดา ชอบธรรม) 
                       11 มิถุนายน 2561  
 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1  วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมภูเขารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
ภาพกิจกรรมครั้งท่ี 1 
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กิจกรรมครั้งที่ 2  วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
ภาพกิจกรรมครั้งท่ี 2 
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 6. งานตรวจวิเคราะห์และประมวลผล  
งานตรวจวิเคราะห์และประมวลผล (แยกตามจ านวนแผ่น) 
 

ไตรมาส เดือน หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน คณะ/ภาควิชา ภาคสนาม รวม / เดือน 

1 
ต.ค.60 5,137 31 2,386 - 7,554 
พ.ย.60 261 - 993 - 1,254 
ธ.ค.60 223 - 10,514 - 10,737 

รวม ไตรมาส 1 5,621 31 13,893 - 19,545 

2 
ม.ค.61 4,925 37 71  5,033 
ก.พ.61 364 - 171 3,996 4,531 
มี.ค.61 12,363 72 9,734 -- 22,169 

รวม ไตรมาส 2 17,652 109 9,976 3,996 31,733 

3 
เม.ย.61 34,801 5 1,961 - 36,767 
พ.ค.61 1,792 114 12,384 - 14,290 
มิ.ย.61 340 23 - - 363 

รวม ไตรมาส 3 36,933 142 14,345 - 51,420 

4 
ก.ค.61 11 - - 1,921 1,932 
ส.ค.61* - - - - - 

ก.ย.61* - - - - - 

รวม ไตรมาส 4 11 - - 1,921 1,932 
รวมทั้งหมด 60,206 282 38,214 3,996 102,698 

 * หมายเหตุ อาจมีการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,621

17,652

36,933

1131 109 142 0

13,893
9,976

14,345

00
3,996

0 1,921

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนภูมิสรุปผลการด าเนินงานตรวจวิเคราะห์และประมวลผล

หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน คณะ/ภาควิชา ภาคสนาม
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7. งานวิทยากร 
        คณาจารย์ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายนอก/ภายใน
มหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  รายงานข้อมูลตามเนื้อหาที่บรรยาย จ านวนครั้งที่รับ
บริการ  และหน่วยงานที่รับบริการเป็นหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ดังนี้ 

 
 

ที ่ เนื้อหา จ านวนครั้ง หน่วยงานที่รับบริการ 

รัฐ เอกชน 

1. การติดตามและประเมินผลโครงการด้านทรัพยากร
บุคคล 

1   

2. ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ 1   

3. การสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
กิจกรรมออกแบบสร้างข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ 

1   

4. การพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ส าหรับครู 

1   

5. Care management team 2 Research เรื่อง 
“Mix method” 

1   

6. พ้ืนฐานการวิจัยการศึกษา 1   

7. การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้จากสื่อประเภท 
Digital 

3   

8. การเขียนข้อสอบให้มีมาตรฐานตามแนวทางการวัดผล
และประเมินผล 

1   
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 7.2.  ข้อมูลวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย 
 

ที ่ เนื้อหา จ านวนครั้ง หน่วยงานที่รับบริการ 

1. การวิพากษ์ข้อสอบตามแนว O-NET 1 ศูนย์บริการวิชาการ 

2. การสร้างเครื่องมือการคิดชั้นสูง 1 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

3. การสร้างเครื่องมือวิจัย 1 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ
วิจัย 

4.  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือ
พัฒนา การด าเนินงานของส านักนวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

1 ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 

5. การวัดและประเมินผลในโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

6. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ส าหรับ
บุคลากรสายปฏิบัติการ) 

1 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ
วิจัย 

 

นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง 
งานวิทยากร  ผู้รวบรวมข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2561 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

ANNUAL REPORT 2018 EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TEST BUREAU   
 
 

  

54 

 

 8. ผลสรุปการด าเนินงานวารสารการวัดผลการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 
 
หัวหน้ากองบรรณาธิการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 
 
การด าเนินงาน  
 8.1. วารสารตีพิมพ์ได้ตามก าหนดเวลา 
 8.1.1 วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 96 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560  

   
  
 8.1.2 วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 97 มกราคม - มิถุนายน 2561  
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8.2. การน าวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  
(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index) ประจ าปี พ.ศ. 2561 ผลการพิจารณา

คุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (ตามประกาศ)  
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html 

 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 
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 9. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ในปีงบประมาณ 2561 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้จัดท าและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วันที่ 
1. เข้าร่วมงานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
3 พฤศจิกายน 2560 

2. เข้าร่วมพิธีตักบาตร บริเวณหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี 19 ธันวาคม 2560 
3.  เข้าร่วมงาน UNIVERSITY X PO 8 กุมภาพันธ์ 2561 
4.  โครงการวันสถาปนาส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ ๕๗ ปี 26 มิถุนายน 2561 
5. เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันอาสาฬหบูชา 

26 กรกฎาคม 2561 

6. เข้าร่วมงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช เนื่องใน
โอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 

10 สิงหาคม 2561 

7. เข้าร่วมงานศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 
ครบรอบ ๖๙ ปี 

14 กันยายน 2561 
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รายงานการบริหารตามหมวดเงินงบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่ง
งบประมาณ 2 แหล่ง ได้แก่ เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

 

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งบประมาณเงินรายได้ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย เหลือจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย*2 เหลือจ่าย 

งบบุคลากร - - - 124,000 95,887.00 28,113.00 

งบด าเนินงาน*1 346,600 346,581.50 18.50 2,043,740 1,920,784.39 122,955.61 

งบลงทุน - - - 361,000 361,000.00 - 

งบเงินอุดหนุน 855,000 855,000.00 - 835,000 529,247.00 305,753.00 

งบรายจ่ายอ่ืน - - - 710,000 616,191.00 93,809.00 

รวม 1,201,600 1,201,581.50 18.50 4,073,740 3,523,109.39 550,630.61 

 

หมายเหตุ 

*1 รับโอนงบประมาณเงินรายได้จากงานรับนิสิตใหม่ จ านวนเงิน 73,740 บาท เป็นงบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ

*2 งบประมาณเงินรายได้ที่เบิกจ่าย รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
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ในปีงบประมาณ 2561  ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ด าเนินการโครงการที่สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 

มีกระบวนการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพ 
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท 
1.2 โครงการติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 
1.3 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร 
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 2.1 โครงการจัดการความรู้ 
 2.2 กิจกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย 
มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ 
3.1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA 

0 0 0 12
4,0
00

95
,88
7.0
0

28
,11
3.0
0

34
6,6
00

34
6,5
81
.50

18
.5

2,0
43
,74
0

1,9
20
,78
4.3
9

12
2,9
55
.61

0 0 0

36
1,0
00

36
1,0
00
.00

0

85
5,0
00

85
5,0
00
.00

0

83
5,0
00

52
9,2
47
.00

30
5,7
53
.00

0 0 0

71
0,0
00

61
6,1
91
.00

93
,80
9.0
0

1,2
01
,60
0

1,2
01
,58
1.5
0

18
.5

4,0
73
,74
0

3,5
23
,10
9.3
9

55
0,6
30
.61

ไ ด้ รับจัดสรร เบิ ก จ่ าย เห ลือ จ่าย ไ ด้ รับจัดสรร เบิ ก จ่ าย*2 เห ลือ จ่าย

งบประมาณที่ ไ ด้ รับจัดสรรประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบบุคลากร งบด าเนินงาน*1 งบลงทุน งบเงนิอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม

เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งบประมาณเงินรายได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 
1 
 
 
2 

บุคลากร และผู้รับบริการมีความรู้ด้านการวัดและประเมิน 
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร (รวมนิสิต บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก) 
1.2 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามความต้องการของหน่วยงาน 
การให้บริการวิชาการและบริการสอบ 
2.1 โครงการบริการการสอบ 
2.2 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  
-โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการประเมิน
โครงการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน 
1 
 
 
2 
 
3 

มีระบบและกลไกและกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย 
1.1 โครงการวิจัยด้านการทดสอบ การวัดประเมินและพัฒนาการเรียนการสอน 
1.2 กิจกรรมสนับสนุนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
2.1 โครงการวิจัยด้านการทดสอบ การวัดประเมิน และพัฒนาการเรียนการสอน 
งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
3.1 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
3.2 กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
3.3 กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   
สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจิตส านึกและเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม 

1.1 โครงการที่หน่วยงานจัดขึ้น 
1.2 โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 (ต่อ) 
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
3.1 โครงการบริการการสอบ 
ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 
4.1 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพ 
แบบทดสอบและเครื่องมือวัดมีคุณภาพและมาตรฐาน 
5.1 โครงการสร้างและพัฒนาเครื่องมืดวัด 
การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
6.1 โครงการศึกษาคุณภาพแบบทดสอบ (ภาคสนาม) 
การเตรียมบุคลากรเพื่อจัดตั้งศูนย์สอบภาษาไทย 
7.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
การเตรียมบุคลากรเพ่ือจัดท าศูนย์ E-TESTING 
8.1 โครงการพัฒนาบุคลากร (บุคลากร) 
-โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   
พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 

มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.1 โครงการประเมินผลการบริหารงาน 
มีระบบบริหารงานที่ส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2.1 โครงการประหยัดพลังงาน 
2.2 โครงการ 5 ส 
มีระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ 
3.1 กิจกรรมพัฒนาช่องทางสื่อสารที่มีความหลากหลาย 
มีระบบการบริหารการสอบที่มีประสิทธิภาพ 
4.1 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
มีการพัฒนาระบบบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
5.1 โครงการการจัดการความรู้ 
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ผลสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์ ประธาน    
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. รองศาสตราจารย์ดร.พนิต  เข็มทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. นายกิตติพงศ ์ เตมียะประดิษฐ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรพิร  ดาบเพชร   กรรมการและเลขานุการ  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. นางสาวพนารี  สายพัฒนะ    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งจรูญ    ผู้ประสานงาน   
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตาม
มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11/2559 เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 - 2562 ระดับคณะที่เลือกเกณฑ์ QUEUE 2 : เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา สกอ. ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) มีผลการประเมิน
ดังนี้  
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  (ต่อ) 
พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 5 
 
 
 
 
 
 6 

5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการ  
-โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก 
-โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
-โครงการผลิตเอกสารค าสอนหนังสือและต าราเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการสร้างข้อสอบภาษาไทย 
พัฒนาระบบบริหารการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับส านักทดสอบ 
6.1 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
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 องค์ประกอบ 
คะแนนประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน จ านวนตัวบ่งช้ีที่

ประเมิน ตนเอง กรรมการ  
1. การผลิตบัณฑิต 3.67 3.83 ดี 4 
2. การวิจัย  5.00 4.67 ดีมาก 3 
3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 ดีมาก 1 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 3.00 พอใช้ 1 
5. การบริหารจัดการ 5.00 5.00 ดีมาก 4 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
รวมทุกตัวบ่งช้ี (13 ตัวบ่งช้ี) 

4.59 4.41 ดี  

 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยารับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 5 
องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ มศว จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้โดยใช้เกณฑ์การประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และมศว เท่ากับ 4.41 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดี) และตัวบ่งชี้
ของ สกอ. เท่ากับ 4.30 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดี) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัว
บ่งชี้
คุณ 
ภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 4ตัวบ่งชี ้ 3.83 
สกอ. 
1.1 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

O คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตร 

4.00 3.67 1.00 3.67 X 3.67 

สกอ. 
1.2 

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 

ร้อยละ 
80.00 

13.00 15.00 86.67 / 5.00 

สกอ. 
1.3 

อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

I ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 

ร้อยละ 
15.00 

4.00 15.00 26.67 / 1.67 

สกอ. 
1.4 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาทยีบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

I คะแนน เทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามกลุ่มสาขาวิชา 

5.00   5.00 / 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้=  3 ตัวบง่ชี ้ 4.67 
สกอ 
2.1 

ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ X 4.00 

สกอ 
2.2 

เงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 

I บาท/
คน 

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

100,000.00 5,539,086.00 15.00 369,272.40 / 5.00 

สกอ. 
2.3 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัย 

O ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

ร้อยละ 
40.00 

36.20 15.00 241.33 / 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 1ตัวบ่งชี ้ 5.00 
สกอ. 
3.1 

การบริการวิชาการแก่สังคม P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

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

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 1ตัวบ่งชี้ 3.00 
สกอ 
4.1 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6,7 
ข้อ 

6 ข้อ 3,4,5,6 4 ข้อ / 3.00 



รายงานประจ าปี 2561 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

ANNUAL REPORT 2018 EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TEST BUREAU   
 
 

  

63 

 

 
จากตารางข้างต้น ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัว

บ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.41 ซึ่งผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีเมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบพบว่า 
องค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ), องค์ประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) และองค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย) มี
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00, 5.00 และ 4.67 ตามล าดับ) รองลงมาคือ องค์ประกอบ
ที่ 1 (การผลิตบัณฑิต) มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.83) และองค์ประกอบที่ 4 (การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม)มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.00) 

 
 
 

ตัว
บ่งชี้
คุณ 
ภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 4 ตวับ่งชี ้ 3.83 
สกอ. 
1.1 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

O คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตร 

4.00 3.67 1.00 3.67 X 3.67 

สกอ. 
1.2 

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 

ร้อยละ 
80.00 

13.00 15.00 86.67 / 5.00 

สกอ. 
1.3 

อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

I ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 

ร้อยละ 
15.00 

4.00 15.00 26.67 / 1.67 

สกอ. 
1.4 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

I คะแนน เทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามกลุ่มสาขาวิชา 

5.00   5.00 / 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้=  3 ตัวบง่ชี ้ 4.67 
สกอ 
2.1 

ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ X 4.00 

สกอ 
2.2 

เงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 

I บาท/
คน 

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

100,000.00 5,539,086.00 15.00 369,272.40 / 5.00 

สกอ. 
2.3 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัย 

O ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

ร้อยละ 
40.00 

36.20 15.00 241.33 / 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 1 ตัวบ่งชี ้ 5.00 
สกอ. 
3.1 

การบริการวิชาการแก่สังคม P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

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

ตัว
บ่งชี้
คุณ 
ภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
       

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 4ตัวบ่งชี ้ 5.00 
สกอ. 
5.1 

การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5,6 
ข้อ 

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

สกอ. 
5.2 

ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

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

มศว 
5.1 

การบริหารจัดการแบบลีน 
(Lean Management) 

P ข้อ 1,2 
ข้อ 

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

มศว 
5.2 

การด าเนินการตามมาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน 

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

 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี ้สกอ. และ มศว) = 13 ตัวบง่ชี ้ 4.41 
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ตัว
บ่งชี้
คุณ 
ภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 1 ตวับ่งชี้ 3.00 
สกอ 
4.1 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6,7 
ข้อ 

6 ข้อ 3,4,5,6 4 ข้อ / 3.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
       

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 4 ตัวบ่งชี ้ 5.00 
สกอ. 
5.1 

การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5,6 
ข้อ 

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

สกอ. 
5.2 

ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

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

 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี ้สกอ. และ มศว) = 11 ตัวบง่ชี ้ 4.30 

จากตารางข้างต้น การประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  
(11 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.30  ซึ่งผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบพบว่า 
องค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ), องค์ประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) และองค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย) มี
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00, 5.00 และ 4.67 ตามล าดับ) รองลงมาคือ องค์ประกอบ
ที่ 1 (การผลิตบัณฑิต) มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.83) และองค์ประกอบ  ที่ 4 (การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.00) 
 
สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ. และ มศว) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน I 

(4 ตัวบ่งชี้) 
P 

(7 ตัวบ่งชี้) 
O 

(2 ตัวบ่งชี้) 
รวม 

(13 ตัวบ่งชี้) 
1. การผลิตบัณฑิต 3.89  3.67 3.83 ดี 
2. การวิจัย 5.00 4.00 5.00 4.67 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.17 4.57 4.34 4.41 ดี 

 
จากตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัว

บ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.41 ซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีเมื่อพิจารณาภาพรวมตามปัจจัย
น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า ผลการด าเนินงาน
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลดี (คะแนนเฉลี่ย 4.17) ด้านกระบวนการ (Process) มีผลดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 
4.57) และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) มีผลดี (คะแนนเฉลี่ย 4.34) 
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สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน I 

(4 ตัวบ่งขี้) 
P 

(5 ตัวบ่งขี้) 
O 

(2 ตัวบ่งขี้) 
รวม 

(11 ตัวบ่งขี้) 
1. การผลิตบัณฑิต 3.89  3.67 3.83 ดี 
2. การวิจัย 5.00 4.00 5.00 4.67 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.17 4.40 4.34 4.30 ดี 

จากตาราง ป.2 (2) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัว
บ่งชี้ (11 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.30 ซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาภาพรวมตามปัจจัย
น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า ผลการด าเนินงาน
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) มีผลการ
ด าเนินงานระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.17, 4.40 และ 4.34 ตามล าดับ) 

 

   
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 
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ภาคผนวก 

กิจกรรมโครงการ 
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กิจกรรมงานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 3 พฤศจิกายน  2560 
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กิจกรรมพิธีตักบาตร บริเวณหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี  

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 
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 กิจกรรมงาน UNIVERSITY X PO ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 
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โครงการวันสถาปนาส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ ๕๗ ปี 
ณ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 26  มิถุนายน  2561 
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร 

และวันอาสาฬบูชา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 26  กรกฎาคม  2561 
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 
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กิจกรรมงานศาสตราจารย์ดร. สาโรช  บัวศรี  และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ ๖๙ ปี 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 14 กันยายน 2561 
   

 

 
 

 
 
 
 

 


