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สารจากผู้อ านวยการ 

Message from Director 
 

  

รายงานนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการด าเนินงานของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ตามพันธกิจและแผนปฏิบัติงานของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ที่มีความสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ของของมหาวิทยาลัย  

 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 

โรงเรียนฝึกหัดครูชั ้นสูง สถาปนา ในปีพุทธศักราช 2492  วิทยาลัยวิชาการศึกษา   สถาปนาในปี
พุทธศักราช 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 และท่านก็ได้มีบทบาททางด้านการศึกษาทั้งที ่โรงเรียนฝึกหัดครูชั ้นสูง  วิทยาลัยวิชาการ และ
สังคมไทย 

เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้ถือก าเนิดขึ้นแล้ว  หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ   ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ระหว่างปีพุทธศักราช 2492 - 2496 ท่านเป็นผู้น าและผู้วางรากฐาน
ระเบียบแบบแผนของการฝึกหัดครู เป็นผู้บุกเบิกงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็นแบบแผนของปูชนียบุคคลในวิชาชีพครูอย่างสูงยิ่ง 
 
  
          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 รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง 
 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
 



 

 

 

รายงานประจ าปี 2562 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
ANNUAL REPORT 2019 EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TEST BUREAU 3 

เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย  พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ ทั้งในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เมื่อแรกเริ่มการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
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 ในฐานะที่ท่านเป็น
นักวิชาการและนักการศึกษาสมัยใหม่ ได้พัฒนาแนวคิดแบบพิพัฒนาการนิยมและการเรียนการสอนสมัยใหม่
จากสังคมตะวันตก น ามาวางหลักปักฐานไว้ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบห้องสมุด ระบบคะแนน ระบบการวัดผล 
รวมทั้งวิชาการศึกษาสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าที่สุดในสังคมไทยขณะนั้น นอกจากนั้นแล้ว  วิทยาลัยวิชาการศึกษายัง
ได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากร หนังสือ และทุนการศึกษามากมาย จนอาจกล่าวได้ว่า วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา มีระบบการศึกษาที่ก้าวหน้าที่สุดในช่วงเวลานั้น ตราหรือเครื่องหมายของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งเป็น
สมการทางด้านคณิตศาสตร์ y = ex (Exponential Curve) เส้นกราฟของการขยายเพ่ิมขึ้น มีความหมาย
สอดคล้องปรัชญาที่ว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” หรือ “สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา” หรือ “ Education 
is Growth” รวมทั้งสอดคล้องกับ “สีเทา–แดง” ซึ่งสีเทา เป็นสีของสมอง หมายถึง “ความคิด” และสีแดงเป็น
สีของเลือด 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  และย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไป
ขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัย ท่ามกลางการปกครองที่เข้มงวดรุนแรงของรัฐบาลทหารในขณะนั้น เพ่ือความคล่องตัวในการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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พัฒนาโครงสร้าง การบริหาร และการเรียนการสอนที่จ ากัด ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย และการขยายตัวที่มี
ความหลากหลายวิชาชีพ ท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร”  
ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นในปีถัดมา (29 มิถุนายน 2517) โดยมี ศาสตราจารย์ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี 
(พุทธศักราช 2512 - 2521)  

มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการในรูปวิทยาเขตมาจนถึง ปีพ.ศ. 2533 รวมเวลา 16 ปี วิทยาเขตจึง
เริ่มแยกออกไปเป็นมหาวิทยาลัยอิสระโดยมีการบริหารจัดการ และงบประมาณเป็นของตนเอง ดังนี้ พ.ศ. 2533 
วิทยาเขตบางแสนและวิทยาเขตพิษณุโลก ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2536 
ยุบรวมวิทยาเขตปทุมวัน บางเขน และประสานมิตรเข้าเป็นวิทยาเขตกลาง พ.ศ. 2537 วิทยาเขตมหาสารคาม 
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพ.ศ. 2539 วิทยาเขตสงขลายกฐานะเป็นเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่ก็ขยายตัวไปที่อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปีพุทธศักราช 2539  
 จากอดีตที่มีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา 
และบัณฑิตวิทยาลัย ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 (พุทธศักราช 2525 - 2529) จัดตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ 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 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ พัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และผสานสัมพันธ์กับชุมชน 
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ประวัติส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
HISTORY OF EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TEST BUREAU 

                                                    เดิมชื่อ ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  ก่อตั้ง                  
                                     เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2504   ผู้ก่อตั้งคือ  ศาสตราจารย์ ดร.ชวาล  
                                              แพรัตกุล   ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   แต่เดิมนั้นเป็น 
                                           แผนกหนึ่งของคณะวิชาวิจัยการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร   
                                           กรุงเทพฯ   
                                                    ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ที่ตั้งขึ้นครั้งแรกมี 
                                          ศาตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย เป็นหัวหน้าส านักงาน ด ารงต าแหน่ง                
                                          อยู่ระหว่างพ.ศ. 2504 - 2507   ผลงานที่ส าคัญในระยะเริ่มแรกนี้ ได้แก่   
 การสร้างแบบทดสอบวิสัยสามารถในการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษา 

จากนั้นในช่วง  ปีพ.ศ. 2507 - 2520 ศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานได้สร้างแบบทดสอบมาตรฐาน วัดความถนัดทางการเรียน  เพื่อสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียนที่
ว ิทยาล ัยวิชาการศึกษา  แบบทดสอบชุดนี้มีชื่อเรียกว่า  CESAT ซึ่ งย่อมาจาก  College of Education 
Scholastic Aptitude Test  นอกจากนั้นยังสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และวัด
ความถนัดทางการเรียน  ทั้งในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษาและสร้างแบบส าเร็จความสนใจใน
การประกอบอาชีพ  ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวเหล่านี้  สร้างได้เป็นมาตรฐานและประกาศให้เป็นที่ทราบอย่างเป็น
ทางการ พร้อมกับแสดงนิทรรศการให้ประชาชนได้ชม  เมื่อปีพ.ศ. 2513 นับว่าเป็นผลส าเร็จในการสร้าง
แบบทดสอบมาตรฐานเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ส าหรับในด้านการสอน   ส านักงานทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา  ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาเฉพาะการวัดผลการศึกษา  เมื่อ ปีพ.ศ. 2508  เป็น
หลักสูตร 1 ปี  ต่อจากระดับปริญญาตรี  และในปี พ.ศ. 2509   เปิดท าการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  
สาขาการวัดผลการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี  ต่อจากระดับปริญญาตรี    นับว่าเป็นการเปิดสอนระดับปริญญาโท
ทางการวัดผลการศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเช่นกัน   พร้อมกันนั้นก็อบรมให้ความรู้ทางการวัดผล
การศึกษาแก่ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปด้วย และบริการการทดสอบให้กับโรงเรียนและหน่วยราชการต่าง ๆ  
ท าการวิจัยทางการวัดผลการศึกษาและเผยแพร่เอกสารด้านการวัดผลการศึกษาออกไปอย่างกว้างขวาง 
 ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก็ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่าคณะและเรียกชื่อใหม่ว่า                  
“ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา” งานสอนระดับปริญญาโทนั้นก็ได้โอนย้ายไปอยู่ที่ภาควิชา
พ้ืนฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์  ภายหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2547 ส านักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยาได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาการการประเมิน ซึ่งด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน  
 ในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ใน
ล าดับที่ 21 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นส่วนงานที่ภารกิจหลักด้านการให้บริการและเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
PHILOSOPHY VALUES VISION MISSION 
 

ปรัชญา 

สอบเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ 
 

ปณิธาน 

มุ่งม่ันพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดและการประเมิน 
 

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า 1 ใน 3 ของประเทศด้านการบริการวิชาการ ด้วยการพัฒนาและ เผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการทดสอบการวัดและประเมิน” 

 
พันธกิจ 

1. สร้าง พัฒนา เครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจ เพ่ือการประเมินส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์  

2. ส่งเสริม  เผยแพร่ และบริการทางวิชาการด้านการวัด การประเมิน การวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัด และประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือ
เผยแพร่แก่สังคม  

4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัด การประเมิน การวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยา ให้มีความรู้
ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
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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 านวยการส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
5 อาจารย์ ดร.มานิดา ชอบธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
7 อาจารย์ยุวารินทร์   ธนกัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 
8 อาจารย์ ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤด ี กล้าหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
11 อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
12 อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
13 อาจารย์ ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
14 อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์เปล่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 
 
จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 1 - 6 
อาจารย ์ 7 1 - 8 
รวม 12 2 - 14 
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ปริญญาเอก
86%

ปริญญาโท
14%

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการ
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43%

อาจารย์
57%

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการ
จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

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

 
จ านวนบุคลากรสายปฏิบัติการจ าแนกตามคุณวุฒิ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ม.6 รวม 
2 6 9 1 18 

 
  
  
 
  
  
 
 
 

ปริญญาเอก
11%

ปริญญาโท
33%

ปริญญาตรี
50%

ม.6
6%

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของบุคลากรสายปฏบัิตกิาร

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ม.6
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แบบทดสอบสร้าง
11%

แบบทดสอบ
พัฒนา
38%

แบบทดสอบ
ภาคสนาม

51%

แบบทดสอบ

13 

 

1. จ านวนแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แบบทดสอบ จ านวน (ฉบับ) 

1. แบบทดสอบสร้าง 10 
2. แบบทดสอบพัฒนา 33 
3. แบบทดสอบภาคสนาม 44 
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2. งานบริการการสอบ 
 

2.1 จ านวนผู้ใช้บริการแบบทดสอบ จ าแนกตามระดับชั้น 

 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

ประถมศึกษา(คน) มัธยมศึกษา (คน) อุดมศึกษา (คน)

6,593
3,690

1,350

70,669

39,023

1811,149 1,237

651
1,343 788 322

ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

ม.ค. 62 - มี.ค. 62

เม.ย. 62 -มิ.ย. 62

ก.ค. 62 - ก.ย. 62

ไตรมาส 
ระดับชั้น 

ประถมศึกษา (คน) มัธยมศึกษา (คน) อุดมศึกษา (คน) 

ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 6,593 
 

3,690 1,350 

ม.ค. 62 - มี.ค. 62 70,669 39,023 181 

เม.ย. 62 -มิ.ย. 62 1,149 1,237 651 

ก.ค. 62 - ก.ย. 62 1,343 788 322 
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2.2 จ านวนหน่วยงานที่ใช้บริการการสอบ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
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แนะแนว ศึกษาต่อ ท างาน วิจัย ชิงทุน อื่นๆ
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95
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5

0
3

0 0 0

ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

ม.ค. 62 - มี.ค. 62

เม.ย. 62 -มิ.ย. 62

ก.ค. 62 - ก.ย. 62

ไตรมาส แนะแนว ศึกษาต่อ ท างาน วิจัย ชิงทุน อ่ืนๆ 

ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 4 0 7 0 5 2 

ม.ค. 62 - มี.ค. 62 1 95 3 0 0   1 

เม.ย. 62 - มิ.ย. 62 2 3 7 0 1 2 

ก.ค. 62 - ก.ย. 62 5 0 3 0 0 0 
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2.3 จ านวนหน่วยงานที่ใช้บริการแบบทดสอบ จ าแนกตามหน่วยงาน 

ไตรมาส 
จ านวนหน่วยงานที่ขอใช้บริการ (ครั้ง) 

ภายนอกมหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 12 6 

ม.ค. 62 - มี.ค. 62 98 2 

เม.ย. 62 -มิ.ย. 62 10 5 

ก.ค. 62 - ก.ย. 62 5 3 
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ภายนอก ม. ภายใน ม.

12
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98
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ต.ค. 61 - ธ.ค. 61
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รายงานประจ าปี 2562 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
ANNUAL REPORT 2019 EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TEST BUREAU 

17 

2.4 จ านวนหน่วยงานที่ใช้บริการการสอบ จ าแนกตามประเภทของแบบทดสอบ 
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ความถนัดทางการเรียน (Apt.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Ach.) จิตพิสัย (Aff.)

17

1 0

14

86

0

22

0 0

8

0 0

ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

ม.ค. 62 - มี.ค. 62

เม.ย. 62 -มิ.ย. 62

ก.ค. 62 - ก.ย. 62

ปีโครงการ 
ประเภทแบบทดสอบ (ครั้ง) 

ความถนัดทางการเรียน 
 (Apt.) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(Ach.) 

จิตพิสัย  
(Aff.) 

ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 17 1 0 

ม.ค. 62 - มี.ค. 62 14 86 0 

เม.ย. 62 - มิ.ย. 62 22 0 0 

ก.ค. 62 - ก.ย. 62 8 0 0 
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3. 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 - 
2561 2 0 - 

รวม 30 12 
 

 

3.1 กิจกรรมเกี่ยวกับนิสิต 
 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม   วันที่จัด 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 กิจกรรมที่ 1 การอภิปรายเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 13 ม.ค.62 
 กิจกรรมที่ 2 การเพ่ิมพูนความรู้ตามความต้องการจ าเป็นของนิสิต  

เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
27 ม.ค.62 

 กิจกรรมที่ 3 ความสามารถทางการประเมินกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ 

9 ก.พ.62 

 กิจกรรมที่ 4 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เรื่อง การจัดการตนเองเพ่ือพร้อมรับมือกับ
การศึกษายุคดิจิตอล 

3 ส.ค.62 

2 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA 

 กิจกรรมที่ 1 การอบรม ให้ความรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข้าสู่เกณฑ์ AUN-QA 15 ก.พ.62 

 กิจกรรมที่ 2 การอภิปรายและวิพากษ์แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข้าสู่
เกณฑ์ AUN-QA 

11 มี.ค.62 
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3.2 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการการประเมินให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA 
 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 
จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร 

สถาบันยุทธฯ ส านักทดสอบฯ รวม 
1. การศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาการการประเมิน 

นางสุภาพร  
เทียมบุญประเสริฐ 

20,000 บาท 14,000 บาท 34,000 บาท 

2. การศึกษาความต้องการศึกษาต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาการการประเมิน 

นายทรงเกียรติ 
เถรว้อง 

27,000 บาท 18,000 บาท 45,000 บาท 

 
3.3 ผลการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.53 คะแนน)  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
6 องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)   มีจ านวน  
2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) และ มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง 
(องค์ประกอบที่ 3 และ 6)   25 มิถุนายน 2562 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
      0.01 – 2.00  น้อย 
      2.01 – 3.00  ปานกลาง 
      3.01 – 4.00  ด ี
      4.01 – 5.00  ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.68 ดีมาก (1 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.91 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.53 ดี (12 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. เน้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญของหลักสูตร 
2. ใช้กลยุทธ์เร่งรัดให้นิสิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 



 

 

 

รายงานประจ าปี 2562 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
ANNUAL REPORT 2019 EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TEST BUREAU 20 

3.4 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ได้รับการอนุมัติหลักสูตรตั้งแต่ 

พ.ศ. 2547 มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี  
พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีแผนในการปรับปรุงในปีพ.ศ. 2564 เพ่ือ
พร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างนั้น งาน
หลักสูตรฯได้ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรรายปี เพ่ือให้หลักสูตรฯได้มาตรฐานรองรับเกณฑ์ AUN-QA  
โดยการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรฯ ได้แก่ 1) อาจารย์ และ supporting sub 
2) นิสิต 3) ศิษย์เก่า 4) หน่วยงาน มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในแต่ละปี ดังนี้ 

 
ปี 2561  

        เตรียมข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร จากงานวิจัย 2 เรื่อง เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและ
หาELO ของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (stakeholder: นิสิตหรือลูกค้าในอนาคต, ศิษย์เก่า, ผู้ใช้
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร) 
      - การส ารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
      - การศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
 
ผลลัพธ์:  

        - ได้ข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและหา ELO ของหลักสูตร ในด้าน stakeholder: นิสิตหรือ
ลูกค้าในอนาคต, ศิษย์เก่า, ผู้ใช้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ได้แก่ ความต้องการศึกษาต่อวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ของนิสิตที่ยังเรียนในระดับปริญญาตรี ปี 4 และได้แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ที่จะใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  
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3.5 รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน/จ านวนหน่วยกิต/จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 (14 ส.ค.61 – 4 ม.ค.62) 

ที ่ รหัสรายวิชา/ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน 

1 วม 534 การจัดการสารสนเทศในการประเมิน 2 6 
2 วม 523 ปฎิบัติการการประเมิน 2 6 

3 วม 543 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 3 
4 วม 542 การประเมินหลักสูตร 2 3 
5 วม 553 การประเมินบุคลากร 2 3 

6 วม 551 การประเมินโครงการ 2 3 
7 วม 524 สัมมนาการประเมิน 2 3 
8 วม 521 หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน 3 6 
9 วม 511 ระเบียบวิธีการวิจัย 3 6 

10 วม 522 ระเบียบวิธีการประเมิน 3 6 
11 วม 512 การสร้างเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 3 6 

 

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 (7 ม.ค.62 – 31 พ.ค.62) 

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 6 
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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4. การวิจัย   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) บุคลากรส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย จ าแนกเป็นงบประมาณตามแหล่งทุน ดังนี้  
 

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามแหล่งเงินทุน 
แหล่งทุน จ านวนโครงการ งบประมาณ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
ทุนวิจัยภายใน 10 โครงการ 1,433,400 51.50 
ทุนวิจัยภายนอก 3 โครงการ 1,350,000 48.50 

 
4.1 ทุนวิจัยภายใน  

งบประมาณเงินรายได้ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
ล าดับ ผู้วิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย สัญญา ระยะเวลา 

1 ผศ. ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ            
(ห้วหน้าโครงการ) 

อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ     
(ผู้ร่วมวิจัย) 

การศึกษาคุณภาพแบบวัดความถนัด
ทางการเรียนโดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ 

507/2561 สิงหาคม 2561 

         ถึง 

กรกฎาคม 2562 

2 ผศ. ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม    
(หัวหน้าโครงการ) 

อาจารย์ยุวารินทร์  ธนกัญญา      
(ผู้ร่วมวิจัย) 

การพัฒนาแบบวัด MBTI ด้วย
แนวคิดแบบวัดคู่ขนาน 

508/2561 สิงหาคม 2561 

ถึง 

กรกฎาคม 2562 
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4.2 ทุนวิจัยภายใน  
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (กองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมส่วนสะสมของส านัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา) 
ล าดับ ผู้วิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย สัญญา ระยะเวลา 

1 อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ 
(หัวหน้าโครงการ) 
 

)ผู้ร่วมวิจัย(  
อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล 
อาจารย์ ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง 
นางธัญชนก  เพ็งเพราะ 

การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพ 5 
องค์ประกอบส าหรับนิสิตปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม 

509/2561 สิงหาคม 2561 

ถึง 

กรกฎาคม 2562 

2 อาจารย์ ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง 
(หัวหน้าโครงการ) 
 

)ผู้ร่วมวิจัย(  
อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล 
อาจารย์ ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล 

การศึกษาคุณภาพข้อสอบ
ภาษาไทยของศูนย์ภาษาไทย
ส าหรับชาวต่างชาติ (CTTF)  
ส านักทดสอบฯ  

510/2561 สิงหาคม 2561 

ถึง 

กรกฎาคม 2562 

3 อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ 
)หัวหน้าโครงการ(  

 
)ผู้ร่วมวิจัย(  

ผศ. ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ 
นางสาวอารียา  ศรีประเสริฐ 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ผ่านระบบออนไลน์ตามแนวคิด 
การเรียนรู้แบบไมโคร 
(Micro Learning) ร่วมกับการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online 
Social Network) ส าหรับครู 
ในศตวรรษท่ี 21 เรื่องการสร้าง
แบบทดสอบ 

130/2562 พฤศจิกายน 

2561 ถึง  

ตุลาคม 2562 

4 ผศ. ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ 
 )หัวหน้าโครงการ(  

 
)ผู้ร่วมวิจัย(  

อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ 
รศ. ดร.เวศฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร 

การวิเคราะห์แนวทางการจัดการ 
ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาจากประเทศท่ีมี 
ผลการทดสอบจากโครงการศึกษา
แนวโน้มการจัดการศึกษา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นานาชาติอยู่ในระดับสูง:  
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
มูลค่าเพ่ิม 

129/2562 พฤศจิกายน 

2561 ถึง  

ตุลาคม 2562 
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4.2 ทุนวิจัยภายใน (ต่อ) 
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (กองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมส่วนสะสมของส านัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา)  
ล าดับ ผู้วิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย สัญญา ระยะเวลา 

5 ผศ. ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน
(หัวหน้าโครงการ) 

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและปัจจัย
เชิงสาเหตุของลักษณะทางจิตและ
สังคมท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต 
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ในชุมชน
แออัดกรุงเทพมหานคร 

133/2562 พฤศจิกายน 2561 

ถึง 

ตุลาคม 2562 

6 นางสุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ 
(หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 

)ผู้ร่วมวิจัย(  
นายทรงเกียรติ  เถนว้อง 
นางสาวสุภะ  อภิญญาภิบาล 
ว่าที่ร้อยตรีวิวัตน์  พรหมสวรรค์ 
นางสาวจุฬาลักษณ รุ่งจรูญ 
นางธัญชนก  เพ็งเพราะ 
นายเอกราช  นาแหยม 
นางสาวศุภรัตน์  วินิจวงษ์ 

การศึกษาความคิดเห็นของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนการสอนของหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

161/2562  พฤศจิกายน 2561 

ถึง 

ตุลาคม 2562 

7 นายทรงเกียรติ  เถนว้อง 
(หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
นางสุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ 
นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์ 
นางสาวณิชาบูล สิงไทยสงค์ 
นางสาวจรุณี  วันทอง 
นางสาวนัยนา เก่ากลางดอน 
นางสาวสุวิชญา สิริยานนท ์
นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง 

การส ารวจความต้องการศึกษา 
ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 
การประเมิน 

160/2562  พฤศจิกายน 2561 

ถึง 

ตุลาคม 2562 
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4.2 ทุนวิจัยภายใน (ต่อ)  
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
ล าดับ ผู้วิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย สัญญา ระยะเวลา 

1 ผศ. ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม การพัฒนาพลังสุขภาพในการดูแล
ตนเองของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

064/2561 พฤศจิกายน 2561 
ถึง ตุลาคม 2561 

 
4.3 ทุนวิจัยภายนอก 

ล าดับ ผู้วิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย สัญญา ระยะเวลา 
1 ผศ. ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน 

)หัวหน้าโครงการ(  
 

)ผู้ร่วมวิจัย(  
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 
ดร.ธนวัฒน์  ศรีไพโรจน์ 

การติดตามประเมินภายใน
ยุทธศาสตร์แผนงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน  สานพลัง
ประชารัฐสร้างรากฐานการอ่าน 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ.2561-2563 และ
ชุดโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาศูนย์
ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรม
การอ่านในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือสุขภาวะ
เด็กปฐมวัย (Smart Reading) 

61/01 กันยายน 2561  
ถึง  

ธันวาคม 2561 

2 ผศ. ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน
(หัวหน้าโครงการ) 

การประเมินผลมาตรการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน
และบริเวณใกล้เคียง รหัสโครงการ  
 

61-02029-
0028 

สิงหาคม 2562 
ถึง 

กรกฎาคม 2563 

3 อ. ดร.มานิดา  ชอบธรรม 
(หัวหน้าโครงการ) 
 

การวิจัยประเมินผลส าเร็จของ
โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ส าหรับครู ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดการ
เรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษ
วิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ. 
ปีงบประมาณ 2562 
 

9/2562 22 มกราคม 2562 
ถึง 

20 กันยายน 2562 
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4.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ  
 

ล าดับ 
 

อาจารย ์ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

1 ผศ. ดร.รุ่งฤดี  กล้าหาญ ชานนท์ พรมเสือ รุ่งฤดี กล้าหาญ และกาญจนา ตระกูลวรกุล. (2562). การพัฒนา
ทฤษฎีโปรแกรมส าหรับประเมินกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ. วารสารการวัดผลการศึกษา, 99 (36),  
66-77.  

2 อ. ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง นิตยา สิงห์สา, นวรินทร์ ตาก้อนทอง, อรอุมา เจริญสุข. (2562). การสร้างแบบวัด
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร.วารสารการวัดผลการศึกษา, 100 (36), 
199-219. 

3 ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 
 

อัจศรา ประเสริฐสิน, วรัญญา รุมแสง. (2562) แนวทางการน าผลการวัดความถนัด
ทางการเรียนมาใช้ในการวางแผนเลือกอาชีพ. วารสารการวัดผลการศึกษา, 100 
(36), 1-15. 

4 ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน อัจศรา ประเสริฐสิน, นภัสนันท์ แจ่มฟุ้ง, อุไร จักษ์ตรีมงคล, มานิดา ชอบธรรม, 
กาญจนา ตระกูลวรกุล, เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ. (2562). การประเมินผลการ
จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยใน
การจัดการเรียนการสอน.วารสารการวัดผลการศึกษา, 100 (36), 29-47 

5 ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน พันทิพา เย็นญา และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. 
วารสารการวัดผลการศึกษา, 99 (36), 28-40. 

6 ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน อัจศรา ประเสริฐสิน และอัญชลีพร ลพประเสริฐ. (2562). การสร้างแอพพลิเคชั่น
การเรียนรู้คาศัพท์ผ่าน Flash Cards ที่มีต่อทักษะการอ่านออกเขียนได้ สาหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้. วารสารการวัดผลการศึกษา, 99 (36), 41-53. 

7 อ. ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล ชานนท์ พรมเสือ รุ่งฤดี กล้าหาญ และกาญจนา ตระกูลวรกุล. (2562). การพัฒนา
ทฤษฎีโปรแกรมส าหรับประเมินกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ. วารสารการวัดผลการศึกษา, 99 (36), 
66-77.  

8 อ. ดร.อมรา วิสูตรานุกูล กรฐณธัช ปัญญาใส พิชามญชุ์  ภูเจริญ  อมรา วิสูตรานุกูล. (2562). ความรอบรู้
ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิง. Journal of facuty of 
physical education, 1 (22), 120-127. 

9 ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน เอกพล เคราเซ  น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล  ศศิพัฒน์ ยอดเพชร อัจศรา ประเสริฐสิน. 
(2562).  การศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตตามทัศนะของผู้สูงอายุด้วยวิธีวิทยา
คิว. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 25 (2), 116-132. 

10 ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน อัจศรา  ประเสริฐสิน  สมพร  วันประกอบ การศึกษาความต้องการจ าเป็นของ
คุณลักษณะผู้เรียนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา.  (2562). วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. 9 (2), 329-343. 
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4.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ (ต่อ)  
 

ล าดับ 
 

อาจารย ์ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

11 ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ขวัญธิดา  พิมพการ  อัจศรา  ประเสริฐสิน  ชมพูนุท  ศรีจันทร์นิล. (2562). ผลของ
การให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของ
สตรีที่มีการสูญเสียสามีในสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสาร
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร. 9 (2), 284-307. 

12 ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน คมกฤษ กิจวัฒนหิรัญ, พิมพา ม่วงศิริธรรม และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2562). ผล
ของการฝึกกระโดดเชือกและฝึกความมั่นคงล าตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนชายประถมศึกษา. วารสารการวัดผลการศึกษา, 99 (36), 78-91. 

13 ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ฉันทิดา สนิทนราทร เวชมงคลกร อมราพร สุรการ อัจศรา ประเสริฐสิน และพรชุลี 
ลังกา. (2562). การศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสั้น. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์, 13(3), 31-47. 

14 ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน  นภัสนันท์ แจ่มฟุ้ง อัจศรา ประเสริฐสิน นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์. (2562).  
การศึกษาเงื่อนไขการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานศูนย์การค้า.Veridian E-Journal, 
Silpakorn University, 2(12), 239-256. 

15 
 

ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน นภัสนันท์ แจ่มฟุ้ง  อัจศรา ประเสริฐสิน  นันท์ชัตสัณห ์สกุลพงศ์. (2562). ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานศูนย์การค้า. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 
2(25), 1-21. 

16 ผศ. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน สินาพร วิทยาวนิชชัย  อรพินทร์ ชูชม  และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2562).  
การศึกษา อัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล. 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
3(13), 125-136. 
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5. โครงการบริการทางวิชาการ 
 

การบริการทางวชิาการด้านการจัดท าแบบทดสอบและการทดสอบ เป็นการให้บริการแก่หนว่ยงานต่าง ๆ  
ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน มีดังนี้ 
 

โครงการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

 
5.1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

5.1.1 โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วน 
                 ต าบลด้านการประเมินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 
 
 กิจกรรมครั้งที่ 1 “การพัฒนาความสามารถในการประเมินโครงการตามนโยบายในระดับ

ท้องถิ่นให้แก่บุคลากรในชุมชนจังหวัดนครนายก” 
 กิจกรรมครั้งที่ 2  “การพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินโครงการของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาและโรงเรียน” 
 กิจกรรมครั้งที่ 3  “การพัฒนาความสามารถของครูมัธยมศึกษาและบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในการประเมินโครงการ” 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 
กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2561 
กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 
กิจกรรมครั้งที่ 3 วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 
 
 

 

ล าดับ โครงการบริการวิชาการ ครั้งที ่ ระยะเวลาให้บริการ หน่วยงาน 

1 ด้านการจัดท าแบบทดสอบ  1/2562 กรกฎาคม 2562 
ถึง 

รัฐบาล 

  
 

  มกราคม 2563   

2 ด้านการสร้างแบบทดสอบ  2/2562  พฤษภาคม 2562 
ถึง 

รัฐวิสาหกิจ 

  
 

  ตุลาคม 2562   
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สถานที่ด าเนินการ  
กิจกรรมครั้งที่ 1    โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
กิจกรรมครั้งที่ 2 และ ครั้งท่ี 3   โรงแรมอินโดจีน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสระแก้ว  ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจหลักการและวิธีการประเมินโครงการ  
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสระแก้ว  ให้มี
ความสามารถในการน าผลการประเมินโครงการไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการต่อไป  
 3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในชุมชนจังหวัดนครนายก ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการประเมิน
โครงการตามนโยบายในระดับท้องถิ่น  
 4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในชุมชนจังหวัดนครนายก ให้มีความสามารถในการน าผลการประเมินโครงการ      
ไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการต่อไป 
 

พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดนครนายก 
 

ผลการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 
 โครงการฯ มีการบูรณาการกับรายวิชา วม 523 ปฏิบัติการการประเมิน ในการเรียนการสอนของนิสิต   
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ซึ่งนิสิตสามารถออกแบบแบบประเมินความส าเร็จของโครงการด้วย           
ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1, กิจกรรมครั้งที่ 2 และ กิจกรรมครั้งที่ 3 ถือเป็นตัวบ่งชี้ในการวัดความส าเร็จ
ของการบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ของนิสิต และการด าเนินการนั้นนิสิตยังได้รับประสบการณ์ในการประยุกต์
แนวคิดทางการประเมินโครงการมาปฏิบัติกับโครงการฯ นิสิตยังได้รับการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ 
จากนิสิตรุ่นก่อนถ่ายทอดประสบการณ์ในการประเมินโครงการ โดยนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ รุ่นที่ 9.1 , 9.2 
ระหว่างการจัดโครงการฯ นิสิตยังได้ร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ อีกท้ังเมื่อด าเนินการโครงการฯ เสร็จแล้ว นิสิตได้น าผลที่ได้มาสรุปถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้อีกด้วย 
 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ  
 บุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน 
และชุมชน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความรู้ทางด้าน       
การประเมินโครงการ จะเป็นอีกมิติในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่นให้มีการด าเนินการตาม
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับจุลภาคและระดับท้องถิ่น 
ไปพร้อม ๆ กัน จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ด้านสังคม  
 การอบรมในโครงการนี้บุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนต าบล จะได้รับการเรียนรู้
ร่วมกันท าให้เกิดสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษากับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ส่งผลมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สามารถสื่อสัมพันธ์ต่อชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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ด้านสิ่งแวดล้อม  
 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนต าบลในชุมชนพร้อม ๆ กัน 
จะมีผลท าให้เกิดความเจริญงอกงามด้านอ่ืน ๆ ตามมาอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการประเมิน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่สามารถบูรณาการไปพร้อมกับ
การประเมินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
สรุปการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 กิจกรรมครั้งที่ 1 “การพัฒนาความสามารถในการประเมินโครงการตามนโยบายในระดับ
ท้องถิ่นให้แก่บุคลากรในชุมชนจังหวัดนครนายก” 

สถานที่ด าเนินกิจกรรม โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2561 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 49 คน 
 - เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม  

คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 87.80 

 

กิจกรรมครั้งที่ 1  วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
1) ภาพสถานที่ด าเนินกิจกรรม 

   
 
   2) ภาพการด าเนินกิจกรรม 

   
 
 3) ภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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 กิจกรรมครั้งที่ 2 “การพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินโครงการของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและโรงเรียน”  

สถานที่ด าเนินกิจกรรม โรงแรมอินโดจีน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 187 คน 
 - เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม  

คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 85.80 

 

กิจกรรมครั้งที่ 2  วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว 
1) ภาพสถานที่ด าเนินกิจกรรม 

   
 
   2) ภาพการด าเนินกิจกรรม 

   
 
 3) ภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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 กิจกรรมครั้งที่ 3 “การพัฒนาความสามารถของครูมัธยมศึกษาและบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบลในการประเมินโครงการ”  
สถานที่ด าเนินกิจกรรม โรงแรมอินโดจีน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 105 คน 
 - เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม  

คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 86.80 

 

กิจกรรมครั้งที่ 3  วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว 
1) ภาพสถานที่ด าเนินกิจกรรม 

   
 
   2) ภาพการด าเนินกิจกรรม 

   
 
 3) ภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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5.1.2 โครงการการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 
 
 กิจกรรมครั้งที่ 1 “การบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน” 
 กิจกรรมครั้งที่ 2 “การบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน” 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 
กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 
กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

 
สถานที่ด าเนินการ  

กิจกรรมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2  โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 

หลักการและเหตุผล 
 “ครู” นับว่าเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญกับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต ในปี พ.ศ. 2542 รัฐสภาได้ตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้ให้นิยามความหมายของ “ครู” หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลัก
ทางด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน ซึ่งปัจจัยส าคัญในการท าให้ครูได้ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการท างานก็คือ การที่ครู
ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ซึ่งสถาบันส่งเสริมการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงครู/ผู้สอนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ว่าผู้สอนที่มีความสามารถวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ คือ ผู้ที่มองเห็นปัญหา ระบุหรือรู้ปัญหาได้ มีการวางแผนการวิจัย เก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล และการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีหลักฐานแสดงการได้มาซึ่งข้อค้นพบ และมีหลักการและความเป็นเหตุเป็นผลอธิบายถึงข้อ
ค้นพบนั้น ๆ โดยความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยกับการสอน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่จัดโดยครู จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อครูปรับบทบาทเป็นครูนักวิจัย โดยเป็นผู้กระท า กระบวนการวิจัยบูรณาการกับการสอน โดยเมื่อเปรียบ
กระบวนการวิจัยและกรอบการสอนจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน จะเห็นได้ว่าการวิจัย การวัด
ประเมิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมเพ่ิมพูนความรู้ ปรับปรุงการท างานเพ่ือให้ผลงานดีขึ้น ในทางการศึกษา 
การวิจัย การวัดประเมิน สามารถท าให้ครูผู้สอนพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ แก้ไขปัญหาใน
ชั้นเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่
หลักเก่ียวกับการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการน าแบบทดสอบ
มาตรฐานของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาไปใช้ในกิจการของหน่วยงานนั้น ๆ ได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่
จะต้องมีส่วนร่วมในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ให้ครูสามารถวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียนและน าไปออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน เกิด
การบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน”  โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียนและน าไปออกแบบการวิจัยในชั้น 
              เรียน 
 3. เพ่ือให้ครูเกิดการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
              อย่างต่อเนื่อง 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ยังไม่เริ่มด าเนินการเนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………… 
 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยได้ด าเนินงานต่างๆ แล้วดังนี้………………………………………………………………. 
 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลด าเนินงานต่างๆ แล้ว ดังนี้ 
 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม ตามตัวชี้วัดโครงการ 
 ผลผลิตของโครงการ (output) 
 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. ครูสามารถออกแบบการวิจัยปฏิบัติการได้ 
 3. ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome) 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยกระบวนการการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ครูในจังหวัดนครนายกสามารถรวมตัวกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย การบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา วม 
523 ปฏิบัติการการประเมิน เพ่ือให้นิสิตได้ประสบการณ์ในการประยุกต์แนวคิดทางการประเมิน 
 องค์ความรู้ที่จะได้รับจากโครงการที่ให้บริการวิชาการ รูปแบบการอบรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถครูด้านการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน 
 

แนวทางการพัฒนาจากโครงการเดิมที่น ามาปรับปรุงในโครงการนี้ คือ  
จากการด าเนินกิจกรรมทั้งสองครั้ง พบว่า หลังการอบรม ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการการ

วัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพ่ิมขึ้น มีแนวทางการออกแบบการวัดประเมินและ
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียน แต่ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้น 
และมีการติดตามผลการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูที่เข้ารับการอบรม  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับหัวหน้าโครงการ 

เพ่ิมเวลาในการจัดการอบรมให้มากขึ้น และหลักสูตรการอบรมให้สามารถด าเนินการการบูรณาการการวัด
ประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนได้ รวมทั้งควรจัดอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยกับครูที่ได้ด าเนินการวิจัย 
เพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามผลการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู 
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ผลการด าเนินงาน 
 จัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ด าเนินการจัด 2 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1  ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียน
การสอน” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายกมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งหมด จ านวน 111 คน จ าแนกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจากภายนอกมหาวิทยาลัย(ครูผู้สอนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก) จ านวน 71 
คน และผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (วิทยากร ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญา
ระดับโท สาขาวิทยาการการประเมิน) จ านวน 40 คน 
 ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 95 ประเด็นที่ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลมากขึ้นรองลงมาคือ 
วิทยาการสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี และเป็นกันเอง และผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 82.20 ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการใช้ผลการสอบเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน  สามารถก าหนดหัวข้อปัญหา ขอบเขตการสอน เพ่ือการพัฒนาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 

งบประมาณค่าใช้จ่าย  
ใช้เงินงบประมาณ จ านวน 196,992.18 บาท 
 
ครั้งที่ 2  ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียน

การสอน” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก  มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งหมด จ านวน 54 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจากภายนอกมหาวิทยาลัย (ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) จ านวน 27 คน และ ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  (วิทยากร ผู้
ประสานงาน เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการการประเมิน) จ านวน 27 คน 

ผลการประเมินพบว่าผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นที่ผู้เข้า
รับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด คือผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพ่ิมเติม รองลงมาคือ สามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้จริง และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 88 โดยสามารถน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนที่ ได้รับไปด าเนินการออกแบบการวิจัยในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้     

งบประมาณค่าใช้จ่าย  
ใช้เงินงบประมาณ จ านวน 113,135 บาท 
 

ผลกระทบหลังจากการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 1. ด้านเศรษฐกิจ ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนานักเรียน ดังนั้นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ครูสามารถวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนาของ
ผู้เรียนและน าไปออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน เกิดการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา หรือออกไป
ประกอบอาชีพได้ 
 2. ด้านสังคม การอบรมในโครงการนี้ครูจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดสื่อสัมพันธ์
เครือข่ายครูนักวิจัย อันจะท าให้ครูได้แนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียน  
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อันจะส่งผลมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเป็นแม่ข่ายความร่วมมือของชุมชนด้านการวัดและ
ประเมินผล และการวิจัย ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม การอบรมในโครงนี้จะท าให้ครูสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนตระหนักและรับรู้คุณค่าของตนเองได้อย่างถูกต้อง และส่งผลให้รู้จักและรับรู้คุณค่าของ
ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1  วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 

   

   

กิจกรรมครั้งที่ 2  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
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6. งานตรวจวิเคราะห์และประมวลผล  
 
งานตรวจวิเคราะห์และประมวลผล (แยกตามจ านวนแผ่น) 
 

หน่วย : แผ่น 

ไตรมาส เดือน 
ปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน คณะ/ภาควิชา ภาคสนาม รวม / เดือน 

1 
ต.ค.61 6,014 3 3,445 - 9,462 
พ.ย.61 2,274 5 79 - 2,358 
ธ.ค.61 3,838 9 8,249 - 12,096 

รวม ไตรมาส 1 12,126 17 11,773 - 23,916 

2 
ม.ค.62 5,761 87 - - 5,848 
ก.พ.62 5,482 - 165 3,757 9,404 
มี.ค.62 12,308 21 1,743 - 14,072 

รวม ไตรมาส 2 23,551 108 1,908 3,757 29,324 

3 
เม.ย.62 41,957 10 144 - 42,111 
พ.ค.62 1,114 5 11,577 - 12,696 
มิ.ย.62 1,340 7 - - 1,347 

รวม ไตรมาส 3 44,411 22 11,721 - 56,154 

4 
ก.ค.62 323 - - 3,712 4,035 
ส.ค.62      
ก.ย.62      

รวม ไตรมาส 4 323 - - 3,712 4,035 
รวมทั้งหมด 80,411 147 25,402 7,469 113,429 
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7. งานวิทยากร 
 7.1 วิทยากรภายนอก / ภายในมหาวิทยาลัย 
        คณาจารย์ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายนอก  /ภายใน
มหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  รายงานข้อมูลตามเนื้อหาที่บรรยาย จ านวนครั้งที่รับ
บริการ  และหน่วยงานที่รับบริการเป็นหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ชือ่วิทยากร / เรื่อง 
วัน เดือน ปี/

เวลา 

หน่วยงานที่เชิญ  
สถานที่จัด ภายนอก 

(ระบุ) 
ภายใน 
(ระบุ) 

1. 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ     
 2) อาจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรมีงคล     
 3) อาจารย์ ดร.นวรินทร์  ตาก้อนทอง     
 4) อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี  กล้าหาญ     
 5) อาจารย์ ดร.มานิดา  ชอบธรรม     
 6) อาจารย์ปานวาสน์  มหาลวเลิศ     
 

     วิทยากรการอบรมสมัมนาครู เรื่อง  
แนวทางการออกข้อสอบ ตามทฤษฎีการเรียนรู ้

30 ตุลาคม 2561 
08.30 – 16.30 น. 

โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษา
พัฒนาการ  

ณ  โรงเรียนเตรยีม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ  

สวนหลวง กทม. 
2. 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ     
 2) อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล     
 3) อาจารย์ ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล     
 4) อาจารย์ ดร.เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ     
 5) อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี  กล้าหาญ     
 6) อาจารย์ ดร.มานิดา  ชอบธรรม     
 7) อาจารย์ ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง     
 8) อาจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล     
 9) อาจารย์ยุวารินทร์  ธนกัญญา     
      วิ ท ย า ก ร โ ค ร ง ก า ร  “ ก า ร พั ฒ น า

ความสามารถในการประเมินโครงการตาม
นโยบายระดับท้องถิ่นให้แก่บุคลากรในชุมชน
จังหวัดนครนายก” 

24 พฤศจิกายน 2561 
08.30 – 17.30 น.  

 
ส านัก

ทดสอบฯ 

ณ โรงแรมจันทรา
รีสอร์ท อ.เมือง  
จ.นครนายก 
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ล าดับ
ที ่

ชือ่วิทยากร / เรื่อง 
วัน เดือน ป ี/ 

เวลา 

หน่วยงานที่เชิญ 
สถานที่จัด ภายนอก 

(ระบุ) 
ภายใน 
(ระบุ) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล     
 

    วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบตักิารพัฒนา
เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

29 มกราคม – 1 
กุมภาพันธ์ 2562 

ส านักงาน
คณะกรรม 
การการ
อาชีวศึกษา 

 
ณ  ออโรรา่ รสีอร์ท 
จ.กาญจนบรุ ี

4. 1) อาจารย์ ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล     
 2) นายทรงเกียรติ  เถนว้อง     
 3) นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ ์     
 4) นางสาวณิชาบูล  สิงไทยสงค ์     
 5) นางสุภาพร  เทียมบุญประเสรฐิ     
 

       วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบตัิการจัดท า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Focus group) 

24 – 25 เมษายน 2562  
ส่วนกิจการ
เพื่อสังคม 

มศว 
ณ  จังหวัดนครนายก 

5. 1) อาจารย์ ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง     
 2) อาจารย์ ดร.รุ่งฤด ี กล้าหาญ     
 

      วิทยากรอบรมครู เกี่ยวกับการวิจัย 
ในช้ันเรียน 

14 พฤษภาคม 2562 
 

โรงเรียน
สตรี

อ่างทอง 
 

ณ โรงเรียนสตรี
อ่างทอง 

6. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ตระกลูวรกุล 
     วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการก าหนด
ตัวช้ีวัดโครงการบริการวิชาการแกชุ่มชนและ
สังคม 

15 – 17 พฤษภาคม 
2562 

09.00 – 17.00 น. 
 

ส่วนกิจการ
เพื่อสังคม 

มศว 

ณ โรงแรมโคโควิว  
จังหวัด 
สมุทรสงคราม 

7. 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ     
 2) อาจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรมีงคล     
 

     วิทยากรการจัดกิจกรรมการพฒันาทักษะ
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย 
และการจัดความรูส้ าหรับครู 

29 – 30 มิถุนายน 2562 
08.30 – 16.30 น. 

โรงเรียน
กาญจนา

ภิเษก 
วิทยาลัย 
นครปฐม 

 

ณ ห้องโสต 
ทัศนศึกษา โรงเรียน
กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม  
(พระต าหนักสวน
กุหลาบมัธยม) 
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 7.2 สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล และศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปี โครงการ / เรื่อง สถานที่ 

1 ผศ.ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม 

21 – 28 เมษายน 
2562 

เดินทางปฏิบัติงานเก็บข้อมูล 
จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชาว
เวียดนามที่เรียนวิชาภาษาไทย 
เป็นวิชาเอก ตามโครงการจดัตั้ง
ศูนย์ทดสอบระดับสมรรถภาพทาง
ภาษาไทยส าหรบัผู้พูดภาษาไทย
เป็นภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ เมืองโฮจิมินห์ 
ประเทศเวยีดนาม  อ.ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล 

 อ.พัทธยา  จิตต์เมตตา 
 อ.อธิชา  แย้มกมล 
 อ.ดร.พนัส  จันทรเ์ปล่ง 

2. ผศ.ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม 
(ประธานศูนยส์อบ)  

 2 – 9 กรกฎาคม 
2562 

ศึกษาดูงานตามแผนการพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจดัการ
ทดสอบ ร่วมกับเครือข่ายศูนย์
ทดสอบ ของสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

ณ NZAQA และ 
Auckland 
University ประเทศ
นิวซีแลนด ์ 

 อ.ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล 
(รองประธานศูนยส์อบ) 
อ.ดร.รุ่งฤดี  กลา้หาญ 
(เจ้าหน้าที่ศูนยส์อบ) 

 อ.ดร.พนัส  จันทรเ์ปล่ง 
(เจ้าหน้าที่ศูนยส์อบ) 

  

3. นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรญู 27 – 29 
พฤศจิกายน 2561 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยและองค์กร
ต่างประเทศ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ Singapore 
University of Social 
Sciences และ 
Gardens by the 
Bay ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร ์

      
 
 
 7.3 สายวิชาการ ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปี โครงการ / เรื่อง สถานที่ 
1 อ.ดร.นวรินทร์   

ตาก้อนทอง 
20 มิถุนายน 2562 
ถึง 1 พฤษภาคม 

2563 
รวม 316 วัน 

ศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวัด 
การประเมิน หรือการวิจัย  
ของหลักสูตร M.Sc. in Applied 
Psycholody – Industrial / 
Organizational Stream  และเข้า
รับการอบรมด้านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

The Language Centre ณ 
Saint Mary’s University 
ประเทศแคนาดา 
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8. ผลสรุปการด าเนินงานวารสารการวัดผลการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
 
ผู้รับผิดชอบงาน : 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 
ผู้ช่วยประสานงาน : นางสาวจุฬาลักษณ ์รุ่งจรูญ 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน : 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 

 
สรุปผลการด าเนินงาน : 

สามารถด าเนินการจัดท าและตีพิมพ์วารสารไดต้รงตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ 
 1. วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 98 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

  
 
 2. วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 99 มกราคม - มิถุนายน 2562 
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9. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 ในปีงบประมาณ 2562 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้จัดท าและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วันที่ 
1. เข้าร่วมงานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
22 พฤศจิกายน 

2561 
2. เข้าร่วมพิธีตักบาตร บริเวณหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี 18 ธันวาคม 2561 
3.  เข้าร่วมงานปีใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562 18 ธันวาคม 2561 
4. เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา  18 กุมภาพันธ์ 2562 
5. เข้าร่วมงาน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 70 ปี ประจ าปี

พุทธศักราช 2562 
29 เมษายน 2562 

6. โครงการวันสถาปนาส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ  
58 ปี 

26 มิถุนายน 2562 
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รายงานการบริหารตามหมวดเงินงบประมาณ 
  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่ง
งบประมาณ 2 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

 

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562      (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 

งบประมาณเงินรายได้  

(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย เหลือจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย เหลือจ่าย 

งบบุคลากร*2 - - - 7,924 7,924.00 0.00 

งบด าเนินงาน*1 2 3 352,200 350,735.40 1,464.60 2,166,769 2,118,621.28 48,147.72 

งบลงทุน 109,200 105,395.00 3,805.00 294,900 285,112.20 9,787.80 

งบเงินอุดหนุน 1,250,000 1,110,774.39 139,225.61 525,000 263,611.00 261,389.00 

งบรายจ่ายอื่น*3 - - - 539,702 522,901.00 16,801.00 

รวม 1,711,400 1,566,904.79 144,495.21 3,534,295 3,198,169.48 336,125.52 

 

หมายเหตุ 

*1 รับโอนงบประมาณเงินรายได้ งบด าเนินงาน จากส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จ านวนเงิน 56,395 บาท 

*2 โอนงบประมาณเงินรายได้ งบด าเนินงาน ไปเป็นงบบุคลากร จ านวนเงิน 7,924 บาท 

*3  โอนงบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น ไปเป็นงบด าเนินงาน จ านวนเงิน 35,298 บาท 
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ในปีงบประมาณ 2562  ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ด าเนินการโครงการที่สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1 
 

 
2 

 
3 
 

การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในเทคโนโลยีด้านการวัดและประเมินเพ่ือการ

บริการวิชาการ 
การเพิ่มความสามารถในการรักษาฐานผู้รับบริการ ด้วยจิตบริการที่ดี 
 2.1 โครงการอบรมพัฒนาด้านจิตบริการ 
การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อเพิ่มการให้บริการที่มีคุณภาพ 
3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผล 
3.2 โครงการศึกษาคุณภาพแบบทดสอบภาคสนาม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
1 
 
 
 
 
 
2 

การส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถะในการสื่อสารด้านการบริหารและการประชุมในองค์กรด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
     - จัดท าระบบการสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - จัดอบรมบุคลากร 
     - ติดตามประเมินผลการเข้าใช้งานของบุคลากร 
การสร้างความม่ันใจในคุณภาพด้านผลลัพธ์ให้กับผู้รับบริการ โดยบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1 

 
2 
 
 
3 

การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร 
1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมินให้เป็นที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์ 
มาตรฐานสากล 
2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อเข้าสู้เกณฑ์ AUN-QA 
การสร้างสรรค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินด้วยการเผยแพร่ผ่านวารสาร เพื่อให้ส านักทดสอบฯ  
เป็นแหล่งของนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมิน 
3.1 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   
การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน 
1 การสนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักทดสอบฯ มีการก าหนดหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา 

ความรู้ของส านักทดสอบฯ 
1.1 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   
การสืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 
 
2 
 

 

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.1 โครงการที่หน่วยงานเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย 
การส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรจากการสืบทอดความเป็นนักวัดผลและประเมิน 
ของส านักทดสอบฯ มศว 
2.1 โครงการสถาปนาส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
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ผลสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
โครงการ : โครงการตรวจประกันคุณภาพ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

ประธานกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา : อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล 
กรรมการและเลขานุการ : อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์เปล่ง 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ , นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งจรูญ   

        และนางธัญชนก เพ็งเพราะ  
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนกันยายน 2562 
 กิจกรรมครั้งที่ 1 - 3 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนมิถุนายน 2562 
 กิจกรรมครั้งที่ 4 - 5 ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2562 
 
สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม : 

1. กิจกรรมครั้งที่ 1 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน Queue 3 : EdPEx   
 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล (ชั้น 3) อาคารส านักทดสอบฯ 
 
 เชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ จากคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สรุปการประเมินกิจกรรม :  

ผลการด าเนินงาน - ได้ด าเนินการเขียนรายงานเพ่ือใช้ในการประเมิน Queue 3 : EdPEx นั้น มีการ
แบ่งกลุ่มพิจารณาทบทวนรายละเอียดของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม ให้เหมาะสมกับองค์กร สอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยแสดงความเป็นตัวตนที่ชัดเจนขององค์กร ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ได้มุมมองที่ชัดเจน ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ควรร่วมกันคิดและเผยแพร่ให้บุคลากรขององค์กร
รับทราบและเข้าใจตรงกัน 

ปัญหา-อุปสรรค - เนื่องจากวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมโครงการ มีบุคลากรบางส่วนติดภารกิจอ่ืน 
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

ข้อเสนอแนะ - ควรจัดให้บุคลากรที่ยังไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา       
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศได้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ดังกล่าว จากฝ่ายพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาพกิจกรรมครั้งที่ 1 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน Queue 3 : EdPEx 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล (ชั้น 3) อาคารส านักทดสอบฯ 
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2. กิจกรรมครั้งที่ 2 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน Queue 3 : EdPEx  
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล (ชั้น 3) อาคารส านักทดสอบฯ 
 

สรุปการประเมินกิจกรรม :  
ผลการด าเนินงาน - ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน 

Queue 3 : EdPEx เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 โดย
ก าหนดวันด าเนินการและก าหนดชื่อผู้รับผิดชอบในโครงร่าง และหมวดต่าง ๆ 

ปัญหา-อุปสรรค - เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน Queue 3 
: EdPEx นั้น เป็นรูปแบบที่แตกต่างจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีก่อน อาจท าให้ผู้รับผิดชอบ 
ในโครงร่าง และหมวดต่าง ๆ ยังไม่มีข้อมูลในการเขียนมากนัก 

ข้อเสนอแนะ - ควรศึกษาตัวอย่างหรือรายละเอียดของรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศจากหน่วยงานที่คล้ายของส านักทดสอบฯ เพ่ือให้สามารถเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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3. กิจกรรมครั้งที่ 3 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน Queue 3 : EdPEx (การประชาพิจารณ์) 
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล (ชั้น 3) อาคารส านักทดสอบฯ 

  
สรุปการประเมินกิจกรรม :  

ผลการด าเนินงาน - ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมิน Queue 3 : EdPEx ตามแต่
ละโครงร่าง และหมวดต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ และสรุปรายละเอียดในการด าเนินการประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมิน 
Queue 3 : EdPEx และผู้รับผิดชอบน าปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยภายหลังจัดส่งรายงานแก้ไข จัดท า
รูปเล่มสมบูรณ์ และส่งเล่มสมบูรณ์ให้งานประกันคุณภาพฯ ต่อไป 

ปัญหา-อุปสรรค – การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ เกณฑ์การประเมิน Queue 3 : EdPEx นั้น บางหัวข้อ/หมวด กรณีถ้ามีผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนหลายคน  
ควรเรียบเรียงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน 

ข้อเสนอแนะ - ผู้รับผิดชอบในโครงร่างองค์กร และหมวดต่าง ๆ ควรหาเวลาในการปรึกษาหารือถึงการเขียน
รายละเอียดต่าง ๆ โดยบางหัวข้อ/หมวด กรณีถ้ามีผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนหลายคน ควรเรียบเรียงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องกัน รวมถึงปรึกษาหารือถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

 
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 3 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน Queue 3 : EdPEx (การประชาพิจารณ์) 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล (ชั้น 3) อาคารส านักทดสอบฯ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. กิจกรรมครั้งที่ 4 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร  

 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล (ชั้น 3) อาคารส านักทดสอบฯ 
 
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2561 ระดับหลักสูตร ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.นพวรรณ  ศรีเกต ุ   กรรมการและเลขานุการ 

 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม :  

ผลการด าเนินงาน - ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับ
หลักสูตร กิจกรรมครั้งที่ 4 (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และ
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2561 รวมถึงจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 4 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล (ชั้น 3) อาคารส านักทดสอบฯ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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5. กิจกรรมครั้งที่ 5 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ  
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  

ระดับคณะ มีดังนี ้
1. คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. อาจารย์ นพ.สุริยา ผ่องสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ร้อยโทรัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ กรรมการ 
 

สรุปผลการประเมินกิจกรรม :  
ผลการด าเนินงาน - ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน 

Queue 3 : EdPEx ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

ข้อเสนอแนะ - จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ ได้รับ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ทั้งโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) หมวด 1 การน า
องค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 บุคลากร 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ น าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 
 
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 5 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ  

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผลสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
วันที่ :  23 สิงหาคม 2562 
สถานที่ :  ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ ดังนี้ 
1. คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. อาจารย์ นพ.สุริยา ผ่องสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ร้อยโทรัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ กรรมการ 

 
รูปแบบการประเมิน :  

Queue 3 : EdPEx โดยจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ 
ผลการประเมิน : 
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) 

P.1 ลักษณะองค์การ (Organizational Description) 
  P.1ก สภาพแวดล้อมองค์การ (Organizational Profile) 

• วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  
ด้านการบริการวิชาการบนฐานคุณธรรม” ส่วนงานควรให้ค าจ ากัดความกับ Key word ของวิสัยทัศน ์
• ส่วนงานไม่ได้แสดงสมรรถนะหลักขององค์กร (สมรรถนะหลักขององค์กรแตกต่างกับสมรรถนะหลักของบุคลากร 
ใน SAR หน้า 40) 
• ส่วนงานได้มีการถ่ายโอนองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความช านาญและทักษะที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจอย่างไร 
• “องค์ประกอบที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามพันธกิจอย่างจริงจัง” (SAR หนา้ 7)  
ควรจ าแนกตามกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ และมีความแตกต่างอย่างไรกับปัจจัยความผูกพัน  
(SAR หน้า 8) 

  P.1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์การ (Organizational Relationships) 
• ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (ตารางท่ี 11 SAR หน้า 16) มีประเด็นเกี่ยวกับการรักษาความลับ 
ของข้อสอบหรือไม่  
• ความต้องการและความคาดหวังของการจัดโครงการบริการชุมชนในพ้ืนที่บริการของ มศว ในจังหวัดนครนายและ
สระแก้ว (ตารางท่ี 11 SAR หน้า 17) ได้มาอย่างไร 
• ส่วนงานมีคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ และ/หรือคู่ความร่วมมือที่ ไม่เป็นทางการ (ตารางที่ 12 SAR หน้า 18) 
หรือไม่ อย่างไร 

P.2 สถานการณ์ขององค์การ (Organizational Situation) 
  P.2ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

• แม้ว่าส่วนงานจะมีจ านวนผู้รับบริการการสอบเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ควรแสดงล าดับในการแข่งขันเมื่อเทียบกับหน่วยงาน
ด้านการทดสอบของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
• ศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์สร้างความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับความสามารถในการแข่งขันอย่างไร 
• ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบควรพิจารณาจากหน่วยงานที่ภารกิจคล้ายคลึงกันของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
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 P.2ข บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)  

• ส่วนงานไม่ได้แสดงความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (ดูความหมายและวิธีการก าหนด จากเกณฑ์ 
EdPEx หน้า 118-119) ต้องมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและบริการ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบ 
แก่สังคมและด้านบุคลากร  
• ส่วนงานอาจพิจารณาน าผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT (SAR หน้า 39) มาก าหนดความได้เปรียบและความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ 

  P.2ค ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 
• ส่วนงานควรพิจารณาระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยใช้วงจร PDCA และ Lean Management หรือ
เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของส่วนงาน 
 
หมวด 1 การน าองค์การ (Leadership) 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership) 
• ไม่ชัดเจนว่าส่วนงานก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมอย่างไร จากกิจกรรมระดมความคิดเห็นของบุคลากร 

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal Responsibilities) 
• แม้ส่วนงานจะมีแนวทางในการก ากับดูแลด้วยหลักการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ
ที่ดี 10 ข้อ แต่ไม่ชัดเจนว่าได้น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในงานด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านบริการวิชาการ
อย่างไร (SAR หน้า 28) 
• ส่วนงานได้ค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “การสร้างองค์
ความรู้และพัฒนาบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” 
• ไม่ชัดเจนว่าการบริการวิชาการที่ส่วนงานด าเนินการให้แก่ชุมชนในจังหวัดนครนายกและสระแก้ว ได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนฯ และสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของชุมชนฯ อย่างไร 
 
หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy) 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development) 
• แม้ส่วนงานมีแนวทางในการจัดท ากลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการจัดท า SWOT     
แต่ไม่พบว่าการด าเนินการดังกล่าวจะมีความเป็นระบบ เนื่องจากไม่ได้ระบุผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญและระยะเวลาการด าเนินการ
ที่ชัดเจน 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
• แม้ว่าส่วนงานจะมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้บุคลากรได้รับทราบ แต่ไม่ชัดเจนว่าบุคลากรได้น าโครงการต่าง ๆ 
ที่ระบุในแต่ละกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ เนื่องจากตัวชี้วัดของโครงการเหล่านั้นไม่ชัดเจน 
และเป็นตัววัดน าเข้า (Input) ของกระบวนการ ไม่ใช่ตัววัดความส าเร็จของโครงการ 
 
หมวด 3 ลูกค้า (Customer) 

3.1 เสียงของลูกค้า (Voice of the Customer)  
• ไม่พบว่าส่วนงานมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ 
ที่สามารถน าไปใช้ในการก าหนดบริการและหลักสูตรที่เก่ียวข้อง เนื่องจากความต้องการและความคาดหวัดที่ระบุ 
ในตารางที่ 14-17 (SAR หน้า 47-50) ไม่ตรงกับที่ระบุในโครงร่างองค์กร (ตารางท่ี 11 SAR หน้า 16-17)  
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) 

• ไมช่ัดเจนว่าแนวทางการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
เช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมแสดงความยินดีผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีประสิทธิผล      
ในการเพ่ิมจ านวนผู้เรียนหรือสร้างส่วนแบ่งการตลาดของผู้ใช้บริการด้านแบบทดสอบ ตลอดจนการเพ่ิมความผูกพัน
ของศิษย์เก่ากับส่วนงาน  
 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge 
Management) 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ (Measurement, Analysis and 
Improvement of Organizational Performance) 
• ไม่พบว่าส่วนงานมีแนวทางที่เป็นระบบในการใช้สารสนเทศจากตัววัดต่าง  ๆของโครงการ รวมทั้งตัววัดผลการด าเนินงาน 
ในหมวด 7 เพ่ือใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและผลการด าเนินการโดยรวมของการบรรลุพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ 
• แม้ว่าส่วนงานจะมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ แต่ไม่พบว่าส่วนงานมีแนวทางอย่างไรในการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานจากตัววัดต่าง ๆ ของโครงการเพ่ือใช้ในการทบทวนผลการด าเนินงานและขีดความสามารถของส่วน
งาน 
• ไม่พบว่าส่วนงานมีแนวทางอย่างไรในการน าผลการติดตามผลการด าเนินงานไปจัดล าดับความส าคัญของเรื่อง      
ที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge Management, Information 
and Information Technology) 
• ไม่ชัดเจนว่าส่วนงานได้สร้างองค์ความรู้จากกิจกรรมการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของการบริการการสอบและการสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน SAR ตามเกณฑ์ TQA อย่างไร นอกจากนี้ยังไม่พบว่าส่วนงานมีแนวทางในการจัดการองค์
ความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge ของคณาจารย์ 
 
หมวด 5 บุคลากร (Workforce) 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
• ส่วนงานได้ด าเนินการในการหลายเรื่องเพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะและ ความปลอดภัยในการท างาน
ของบุคลากร เช่น การมีเครื่องฟอกอากาศ พัดลมระบายอากาศ หน้ากากอนามัย เครื่องพยุงหลัง แสงสว่าง และ
อุณหภูมิได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งอุปกรณ์ปฐมพยาบาล แต่ไม่พบว่าส่วนงานได้รายงานประสิทธิผลของการด าเนินการเหล่านี้ 
ในข้อ 7.3 ก (2) 
• ส่วนงานมีแนวทางในการสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ทั้งในส่วนที่เป็นไปตามนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยและส่วนที่ด าเนินการเพ่ิมเติม เช่น สวัสดิการชุดสูท และสวัสดิการเครื่องออกก าลังกาย 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
• ไม่พบว่าส่วนงานมีแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีผลการด าเนินการ 
ที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อส่วนงานโดยใช้ประโยชน์จากค่านิยม E (Excellence) มุ่งความเป็นเลิศ 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (Operations) 

6.1 กระบวนการท างาน (Work Processes)  
• ไม่พบว่าส่วนงานมีแนวทางที่เป็นระบบในการออกแบบหลักสูตร การบริการการสอบ การบริการวิชาการ การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และกระบวนการท างานที่ส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดและสอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  
• ไม่พบว่าส่วนงานมีแนวทางที่เป็นระบบในการท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานต่าง ๆ 
เป็นไปตามข้อก าหนดของกระบวนการนั้น ๆ เนื่องจากส่วนงานไม่ได้ระบุตัววัดภายในกระบวนการ (In Process Measure) 
ในแต่ละข้ันตอนที่ส าคัญของกระบวนการท างานเหล่านั้น  
• ไม่พบว่าการปรับปรุงหลักสูตรทุกปี และทุก 5 ปี ช่วยเพ่ิมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอของการบริการวิชาการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่พันธกิจในเรื่องนี้อย่างไร 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness) 
• นอกเหนือจากการจัดท าสื่อและเอกสารประกอบการสอน Online เพ่ือลดการใช้กระดาษแล้ว ไม่ชัดเจนว่าส่วนงาน
มีแนวทางที่เป็นระบบในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของปฏิบัติการจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลดรอบเวลาการท างาน 
การเพ่ิมผลผลิต การป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและการท างานซ้ า เป็นต้น 
 
หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) 
• ควรแสดงผลลัพธ์ในรูปของกราฟแท่งหรือกราฟเส้น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาแนวโน้ม การด าเนินการ 
• ควรแสดงผลการวิเคราะห์เหตุและผลของผลการด าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเหตุที่คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการในเรื่องการติดต่อประสานงานมีค่าต่ าสุด 
(ภาพประกอบที่ 8 SAR หน้า 111) 
• ตัววัดผลการด าเนินงานควรแสดงถึงผลลัพธ์ (output/outcome) ไม่ควรแสดงผล การด าเนินงานของกิจกรรม 
(input) เช่น จ านวนครั้งของการให้บริการการสอบ (SAR หน้า 104)  
• ควรแสดงผลการเบิก-จ่ายงบประมาณเทียบกับแผน และควรแสดงผลลัพธ์อย่างน้อย 5 ปี  
• ควรก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของทุกตัววัด  
• ควรแสดงผลลัพธ์ด้านการตลาดจากการให้บริการที่ส าคัญของส่วนงาน เช่น การบริการการสอบแก่ภาคเอกชน 
 
ภาพประกอบการด าเนินงาน : 
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ภาคผนวก 

กิจกรรมโครงการ 
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กิจกรรมงานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2561 
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กิจกรรมพิธีตักบาตร บริเวณหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี  

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 
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กิจกรรมงานปีใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 
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โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2562 
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โครงการวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 70 ปี ประจ าปีพุทธศักราช 2562 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 29 เมษายน 2562 
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โครงการวันสถาปนาส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 58 ปี 
ณ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 26  มิถุนายน  2562 
 

 
 

  
 

 

 

 
 
 

 
 


