
  ฉบับท่ี 12/2564  วันที่  16 – 31  มีนาคม  2564 
แนะน างานวิจัย 

   การพัฒนากระบวนการวัดและการประเมินตามสภาพจริงส าหรับนักศึกษาออทิสติก 
                                     ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

                                                           อาจารย์ ดร.ธัญสินี  เล่าสัม 
                                              อาจารย์ ดร.ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ  
                      ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนากระบวนการวัดและการประเมินตามสภาพจริงส าหรับนักศึกษาออทิสติก ของ
มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช  โดยการศึกษาครอบคลุม  1 )  สภาพการวั ดและการประเมินผลการศึกษา  
2) การพัฒนากระบวนการวัดและการประเมินตามสภาพจริง 3) การประเมินกระบวนการวัดและการประเมินตามสภาพจริง และ 
4) การศึกษาผลการใช้กระบวนการวัดและการประเมินตามสภาพจริง กลุ่มตัวอย่างมี 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างส าหรับการ
ส ารวจสภาพการวัดและการประเมินผลส าหรับนักศึกษาออทิสติก ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ประธานสาขา/อาจารย์ ผู้บริหาร/
ผู้แทนส านักทะเบียนและวัดผล ผู้บริหาร/ผู้แทนส านักบริการการศึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาออทิสติก รวม 13 คน       
2) กลุ่มตวัอยา่งส าหรบัการพัฒนากระบวนการวดัและการประเมนิตามสภาพจริง ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒดิ้านการจัดการเรียน
การสอนและการวดัและการประเมนิผล รวม 6 คน 3) กลุม่ตวัอยา่งส าหรบัการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องรา่ง
กระบวนการวัดและการประเมนิตามสภาพจรงิ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร/ประธานสาขา ประธานชดุวชิาและ/หรอือาจารย ์ผูบ้รหิาร/
ผูแ้ทนส านกัทะเบยีนและวัดผล ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนส านักบรกิารการศกึษา และผู้ทรงคณุวฒุิดา้นการจัดการเรยีนการสอนและการวัด
และการประเมินผล รวม 11 คน และ 4) ผู้เข้าร่วมทดลอง ประกอบด้วย ผู้สอน ผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร 
รวม 8 คน การวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย การวเิคราะหเ์นือ้หา การสรปุผลจากการสมัภาษณแ์ละขอ้มลูเชงิประจกัษ ์

 ผลการวิจัย  1)  ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้รูปแบบการวัดและการประเมินส าหรับนักศึกษาออทิสติก
เช่น เดียวกับผู้ เ รียนทั่ ว ไป ยังไม่มีกระบวนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาออทิสติกโดยเฉพาะ  
2) การพัฒนากระบวนการวดัและการประเมนิตามสภาพจรงิ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 การออกแบบ
การวดัและการประเมนิตามสภาพจรงิ ประกอบดว้ย การวางแผนการวดัและการประเมนิตามสภาพจรงิ การก าหนดเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั
และประเมินตามสภาพจริง การก าหนดแนวทางการให้คะแนนของเครื่องมอืที่ใช้วัดและประเมินตามสภาพจริง การก าหนดเกณฑ์
การวดัและการประเมนิตามสภาพจรงิ และบทบาทของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง องคป์ระกอบที ่2 การด าเนนิการวดัและการประเมนิตามสภาพ
จริง ประกอบด้วย การวางแผนและเตรยีมความพรอ้มเก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน และการวดัและการประเมนิตาม
สภาพจริง การด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการเรียนรู้ และการ
สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้จากการวัดและการประเมินตามสภาพจริง และองค์ประกอบที่ 3 เงื่อนไขและกลไกสู่ความส าเร็จ  
ประกอบดว้ย ระบบเก้ือกูล และกลไกสูค่วามส าเร็จ 3) การประเมินกระบวนการวัดและการประเมนิตามสภาพจริง พบวา่ มคีวาม
เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้ และ 4) การใช้กระบวนการวัดและการประเมินตามสภาพจริงที่พัฒนาขึ้น ช่วยให้นักศึกษา  
ออทสิตกิมพัีฒนาการเรยีนรูท้ีด่ขีึน้ 



          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference : A  

Better Change in Higher Education for Future Economy  ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อ

น าเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  

3 พฤษภาคม 2564  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์  ปรีชาพานิช ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้   

E-mail : wilailuck.p@psu.ac.th หรือ โทร. 0 7428 9220  

          มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และส านักบ่ม

เพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจ าปี 2564 ภายใต้หัวเรื่อง วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิค 19 (Research and Social Innova-

tions in the Post COVID-19 Era)  ระหว่างวันที่ 20-21  พฤษภาคม 2564 ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ผู้สนใจสามารถประสานงานได้ที่ 

นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง และนายชาญณรงค์ คงทน  E-mail : conferencerdi.tsu@gmail.com หรือ โทร. 0 7460 9600 ต่อ 

7154, 7256 และ 08 1540 7304  

          สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการ

ระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 ( The 7th TNI Academic Conference 2021 (TNIAC) and 

2021 -  6th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 

2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในรูปแบบ HYBRID Meeting Conference สามารถเลือกน าเสนอผลงานวิจัยได้ทั้งรูป 

onsite   และ online โดยผลงานวิจัยเน้นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การบริหารจัดการ และด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานและติดตามรายละเอียดได้ทาง

เว็บไซต์ http://tniac.tni.ac.th และ http://icbir.tni.ac.th หรือ โทร. 0 2763 2752, 0 2763 2704  

          วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเบญจมิตร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งท่ี 11” ประจ าปีการศึกษา 2563 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่วิถีปกติ

ใหม”่ (Disrupted World in Transition to the New Normal)  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ  

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง

วิชาการให้กับบุคคลทั่วไป โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.southeast.ac.th/

benjamitvichakarm  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0 2744 7356-65 ต่อ 

186-187 หรือทาง E-mail : benjamitvichakarn@ 

  ข่าววิจัยนอกรั้ว 



  ข่าววิจัยนอกรั้ว 

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management,    

National Defence University of Malaysia, Malaysia ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 (13th International Conference on Humanities and Social Sciences) ภายใต้

หัวข้อ “Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 

ผ่านระบบ Online via Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากทั่วโลกได้

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในมิติที่หลากหลาย ขับเคลื่อนความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สู่สากล ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ  โดยผู้สนใจ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมที่ http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/registration หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

นางสาวสุชาดา  กองสวัสดิ์ E-mail : libarts.conference@gmail.com โทร. 0 7428 6675  

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 

“การจัดการในยุคเทคโนโลยีน าการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผ่านระบบออนไลน์  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับนักศึกษา  

คณาจารย์ ตลอดจนนักวิจัย ได้น าเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับประเทศ การน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์จาก 

บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ  โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมที่  

https://www.rcimcon.rmutr.ac.th.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ได้ที่  E-mail : edu@rmutsb.ac.th  หรือ โทร. 08 8294 5454  

          มหาวิทยาลัยนอร์ทเทริน์  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  “นอร์ทเทิร์นวิจัย”  ครั้งที่ 7 ประจ าปี

การศึกษา 2563 “นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงาน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้านการ

วิจัย และสามารถน าผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม บทความที่ผ่านการพิจารณาจาก 

                                                    ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ จะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ  โดย  

                                                    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564            

                                                    หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.northern.ac.th/   

                                                    new_web/conference/ หรือ โทร. 0 5551 7488 ต่อ 808 หรือ E-mail :  

                                                    research.northern@gmail.com 



แนะน าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7581 

  ข่าววิจัยนอกรั้ว 

          มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 1 หัวข้อ “การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว  

ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟ้ืนฟู” Crisis Management in Tourism and Hospitality : Challenges, 

Responses and Recovery Strategies”  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนนักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยผ่านระบบและดูรายละเอียดได้ที่ 

เว็บไซต์ http://seminarresearch.pkru.ac.th หรือ โทร. 06 2352 2588, 08 8443 4139  

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ว ิจัย 

ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (NICE 2021) “นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustain-

able Education in Times of Challenges” ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์ 

วิจัยของแต่ละคนอันจะน าไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการท างานวิจัยร่วมกัน  โดยผู้สนใจ

สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมและลงทะเบียนเพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://

edumis.pn.psu.ac.th/nice2021  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบูคอรีย์  แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี  โกมลตรี 

ผ่าน E-mail : grad.edupsu@gmail.com หรือ โทร. 08 8792 5099   

          มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมสังคมและการบริการ

สุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต COVID-19” (Social Innovation and Healthcare in the New Nornal Post-COVID-

19 Era) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่การพัฒนา

งานวิจัยด้านนวัตกรรมสังคมและการบริการสุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต COVID-19 และเป็นเวทีในการน าเสนอผลงาน 

วิจัยสู่สาธารณชน  โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัย บทความทางวิชาการ (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 

พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.christian.ac.th/conference/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ อาจารย์วรรณดี  สุทธิศักดิ์ โทร. 08 3030 8828, 0 3438 8555 ต่อ 1340, 1318   


