
ประวัติและผลงาน 
รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล 

1. ประวัติส่วนตัว 
      1.1  เกิดวันท่ี 30 เดือน  พฤษภาคม 2503 
      1.2  อายุ 56 ปี 
2. ประวัติการศึกษา  

2.1 ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       2542 
2.2 ประกาศนียบัตร” หลักสูตรการวัดผลการศึกษา”  
 

สํานักทดสอบทางการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2531 

2.3 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 
2.4 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 2526 

3. ประวัติการทํางาน 
3.1  2557- ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร (แผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ) 
3.2  2554 - ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ประธานคณะกรรมการบริการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
      คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.3   2552-2553 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.4   2545-2547 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3.5   2543-2544 เลขานุการ และอาจารย์ประจําภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

4. ผลงาน 
         4.1 ผลงานวิจัย (ชื่อ-สกุลเดิม เอมอร จังศิริพรปกรณ์) 

ปี ผลงานวิจัย 
2548 เอมอร  จังศิริพรปกรณ์. (2548). การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบระหว่างแบบสอบเลือกตอบท่ีมีจํานวน  

ตัวถูกตัวเดียวกับตัวถูกมากกว่า 1 ตัวเม่ือตรวจด้วยวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วน. กรุงเทพมหานคร: 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

2549 ไพฑูรย์ สินลารัตน์  เอมอร จังศิริพรปกรณ์ และวรรณี แกมเกตุ. (2549). การประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนนําร่องและโรงเรียนเครือข่ายท่ีมีการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544.  กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

2549 ศิริเดช สุชีวะ ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และเอมอร จังศิริพรปกรณ์. (2549). การประเมินการดําเนินงานแก้ไขปัญหา
เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสจากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

2549 ศิริชัย กาญจนวาสี  ศิริเดช สุชีวะ และเอมอร จังศิริพรปกรณ์. (2549). รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษา
แบบบูรณาการสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 

2549 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ และชุติมา พงศ์วรินทร์. (2549). การพัฒนารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาเเบบ
บูรณาการสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาภาคเหนือ: พิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 

2549 ศิริชัย กาญจนวาสี  ศิริเดช สุชีวะ และเอมอร จังศิริพรปกรณ์. (2549). การวางระบบประเมินสมรรถภาพในการ
สรรหาผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน ก.พ. 

2550 ศิริเดช  สุชีวะ, เอมอร  จังศิริพรปกรณ์ และดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ.  (2550).  การพัฒนาระบบการประเมินนัก
ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา.  เอกสารเสนอต่อสํานักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา.

2551 เลขา ปิยะอัจฉริยะ และคณะ.(2551). การพัฒนากรอบการประเมินผลแผนงานและโครงการภายใต้แผนการเรียนรู้
สุขภาวะและสุขภาวะองค์กร. กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

2551 สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา เอมอร จังศิริพรปกรณ์ และคณะ. (2551). การประเมินโครงการพัฒนาครูจิตวิทยาและแนะ
แนวศูนย์เครือข่ายกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร:  สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยและสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

2551 ศิริชัย กาญจนวาสี ศิริเดช สุชีวะ เอมอร จังศิริพรปกรณ์ และดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ (2551). การพัฒนาวิธีการ
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ปี ผลงานวิจัย 
ปรับเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้คะแนน ONET ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

2551 ศิริชัย กาญจนวาสี ศิริเดช สุชีวะ และเอมอร จังศิริพรปกรณ์.(2551). การวิจัยจัดทําข้อเสนอทักษะการทํางาน 
แบบทดสอบและคู่มือการใช้แบบสอบ สําหรับโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการเฉพาะพื้นท่ีของ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 2550.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. 

2551 สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา เอมอร จังศิริพรปกรณ์ และคณะ. (2551). รายงานการสังเคราะห์รูปแบบ เทคนิค วิธีกา 
กระบวนการนวัตกรรมการจัดหารเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังใน
แล ต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

2551 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ (2551). รายงานการสังเคราะห์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ กระบวนการนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดของนักเรียน ระดับช่วงชั้นท่ี 4 ท้ังในและต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

2552 จุมพล พูลภัทรชีวิน สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา เอมอร จังศิริพรปกรณ์ และคณะ. (2552). การวิจัยประเมินคุณภาพคน
ไทย : การวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดและแบบวัด “สุข ดี เก่ง” ของคนไทย.  กรุงเทพมหานคร:สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2552 ศิริเดช สุชีวะ และเอมอร จังศิริพรปกรณ์.(2552). หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเฉพาะพื้นท่ี.  
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. 

2553 โช ติกา  ภาษีผล  และ  ชุ ติ ม า  พงศ์ ว รินท ร์ .(2553). “โค รงการประเมินแผน พัฒนาจิต เพ่ื อสุ ขภาพ .”  
กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

2554 ศิริเดช สุชีวะ และคณะ. (2554). โครงการศึกษาการวัดและประเมินผลทักษะการคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ส่วนท่ี 1 การประมวลผลการศึกษาวิจัย. เอกสารเสนอต่อสถาบันคลังสมองของชาติ. 

2554 ศิริเดช สุชีวะ และคณะ. (2554). โครงการพัฒนาและวัดทักษะการเรียนรู้ (Collegiate Learning Assessment) 
ระยะท่ี 1 . เอกสารเสนอต่อสถาบันคลังสมองของชาติ. 

2554 ศิริเดช สุชีวะ และคณะ. (2554). โครงการพัฒนาและวัดทักษะการเรียนรู้ (Collegiate Learning Assessment) 
ระยะท่ี 2 . เอกสารเสนอต่อสถาบันคลังสมองของชาติ. 

2555 โชติกา ภาษีผล. (2555). โครงการศึกษาสภาวะองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพขององค์การกระจายเสียงและ
เผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ ประจําปี 2554. เอกสารเสนอต่อองค์การกระจายเสียงและเผยแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศ. 

2556 ศิริเดช สุชีวะ และ โชติกา ภาษีผล. โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
รุ่นท่ี 58 ปีงบประมาณ 2555. เอกสารเสนอต่อสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย. 

2556 ศิริเดช สุชีวะ และ โชติกา ภาษีผล. โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
รุ่นท่ี 59 ปีงบประมาณ 2555. เอกสารเสนอต่อสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย. 

2556 โชติกา ภาษีผล. (2555). แผนงานวิจัย การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสะท้อนข้อมูลย้อนกลับใน
การประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2556 โชติกา ภาษีผล. (2555). โครงการวิจัยย่อยการพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสะท้อนข้อมูล
ย้อนกลับในการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคระกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2557 ศิริเดช สุชีวะ และ โชติกา ภาษีผล. (2557). โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมือ
อาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557. เอกสารเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 

2558 ศิริเดช สุชีวะ, โชติกา ภาษีผลและคณะ. (2558). โครงการวิจยัและพฒันา การพฒันาระบบและหลกัเกณฑ์การ  
          ให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เคร่ืองมือวดัขององค์กรทดสอบและประเมินผลทางการศกึษา.  
          กรุงเทพ: สํานกัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 

2559 โชติกา ภาษีผลและคณะ. (2559). การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึง  
         ประสงค์ของผู้เรียน. กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช. 
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ปี ผลงานวิจัย 
2559 สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา โชติกา ภาษีผลและคณะ. (2559). โครงการประเมินกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ  

         พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจําปี 2558 (ประเทศไทย). มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา 
         จักรี. 

 
 4.2 บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย 

ปี บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย 
2544 เอมอร  จังศิริพรปกรณ์. “การให้คะแนนความรู้บางส่วนทําได้อย่างไร” วารสารวัดผลการศึกษา 23, 67 

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2544) : หน้า 21-32. 
2545 เอมอร  จังศิริพรปกรณ์. “การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบเม่ือตรวจด้วยวิธีการให้คะแนนความรู้

บางส่วนกับวิธีประเพณีนิยม” วารสารครุศาสตร์ 31, 2 (พฤศจิกายน 2545 – กุมภาพันธ์ 2546): หน้า 24-
40. 

2546 สุลักษณ์ ศรีบุรี เพียงใจ ศุขโรจน์ และเอมอร จังศิริพรปกรณ์. “การติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญา
บัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.” วารสารครุ
ศาสตร์ 32, 2 (พฤศจิกายน 2546 – กุมภาพันธ์ 2547): หน้า 31-48. 

2548 สุวิมล ว่องวาณิช, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และเอมอร จังศิริพรปกรณ์. “การติดตามและประเมิน สภาพการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบาย ว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1”. วารสารวิธีวิทยาการ
วิจัย. 18, 3 (กันยายน  – ธันวาคม 2548): หน้า229-256. 

2548 ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ.”รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สําหรับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา.” วารสารครุศาสตร์. 34, 2  (ตุลาคม – ธันวาคม 2548). 

2549 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, เอมอร จังศิริพรปกรณ์, วรรณี แกมเกตุ, กมลรัตน์ แดงสว่าง. “การประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนนําร่องและโรงเรียนเครือข่ายท่ีมีการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544.” วารสารครุศาสตร์. 35, 2 (ตุลาคม – ธันวาคม 2549):  หน้า 46-63. 

2549 เอมอร  จังศิริพรปกรณ์. “การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบระหว่างแบบสอบเลือกตอบท่ีมีจํานวนตัวถูกและ
วิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนแตกต่างกัน.” วารสารครุศาสตร์.  34, 3 (มกราคม – มีนาคม 2549): 
หน้า 73-94. 

2549 เอมอร จังศิริพรปกรณ์และชุติมา พงศ์วรินทร์. “การพัฒนารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาเเบบบูรณา
การสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาภาคเหนือ: พิษณุโลก.” วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 19, 1 
(มกราคม–เมษายน 2549): หน้า103 –120. 

2551 ศิริชัย กาญจนวาสี, ศิริเดช สุชีวะ, เอมอร จังศิริพรปกรณ์. “การจัดทําข้อเสนอทักษะการทํางาน แบบทดสอบ และ
คู่มือการใช้แบบทดสอบสําหรับโครงการศึกษา เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการเฉพาะพื้นท่ีของ
กระทรวงมหาดไทย  ประจําปีงบประมาณ 2550.” วารสารครุศาสตร์. 36, 3 (มีนาคม – มิถุนายน 2551):  
หน้า 64-78. 

2551 ศิริชัย กาญจนวาสี, ศิริเดช สุชีวะ, เอมอร จังศิริพรปกรณ์,ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ. “การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้คะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.” 
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 21, 3 (กันยายน  – ตุลาคม 2551): หน้า 313-–339. 

1999 Aimorn  Jangsiripornpakorn. (1999). Development of Socio-Economic Status Indicators of Public 
Secondary School Students’ Families in Bangkok Metropolis. Journal of Research 
Methodology, 12(1), 63-86. 

2553 ขวัญเมือง แก้วดําเกิง, สุวิมล ว่องวาณิช และโชติกา ภาษีผล. (2553). เครือข่ายทางสังคมและระบบดัชนีสุขภาพ
โรงเรียนในฐานะตัวแทรกแซงท่ีส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ. วารสารวิธี
วิทยาการวิจัย. ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 2. 

2553 โชติกา ภาษีผล และ ชุติมา พงศ์วรินทร์. “โครงการประเมินแผนพัฒนาจิตเพ่ือสุขภาพ.” วารสารครุศาสตร์. 38, 3 
(มีนาคม – มิถุนายน 2553) 

2010 Kaeodumkoeng, K.; Wongwanich, S.; Pasiphol, S. (2010). An Analysis of the Social Networks in 



 4 

ปี บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย 
Health Promoting Schools. Journal “Scholar” Au Graduate School of Education, Vol.1, No. 
2, 95-99. 

2010 Tuksino,P.; Kanjanawasee, S. and Pasiphol, S. (2010). A Quality Assessment of Science 
Instructional Management in Basic Education School: An Application of a Value-added 
Model and Differential Item Functioning. The International Journal of Learning. Vol.17, No. 
5, 81-93. 

2554 โชติกา ภาษีผล.(2554). การสังเคราะห์รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค และสื่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการคิดของผู้เรียน ช่วงชั้นท่ี 4.วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 24(2), 219-240. 

2554 ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์, โชติกา ภาษีผล และศิริชัย กาญจนวาสี. (2554). การตรวจสอบการทําหน้าท่ีต่างกันของ
ข้อสอบในแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบระหว่างไฮราชิคอลลิเนียร์โมเดล  
พาเชียลเครดิตโมเดล และเกรดเรสพอนส์โมเดล. วารสารวิจัยมสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 7 
(1), 113-128. 

2554 สุภาพร จันทร์ดอกไม้, โชติกา ภาษีผล และศิริเดช สุชีวะ. (2554). การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดข้ันสูงสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 7(3), 75-85.    

2555 โชติกา ภาษีผล.(2555). องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพของส.ส.ท.: การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 25(2), 143-162. 

2556 มัฮดี แวดราแม, โชติกา ภาษีผล และ ศิริชัย กาญจนวาสี. (2556). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร้จในการประกัน
คุณภาพภายในท่ีบูรณาการกับงานปกติ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปัตตานี. 24(3),59-77.   

2556 สําราญ สิริภคมงคล, ศิริเดข สุชีวะ และ โชติกา ภาษีผล. (2556). การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 9(2), 51-66. 

2556 ธเกียรติกมล ทองงอก, โชติกา ภาษีผล และศิริชัย กาญจนวาสี. (2556). ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทําหน้าท่ี
ต่างกันของข้อสอบภายใต้วิธีถดถอยโลจีสติกสําหรับข้อสอบท่ีตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาค: เปรียบเทียบ
ขนาดอิทธิพลสองเกณฑ์. วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 9 (2), 31-49. 

2556 พัชราวลัย มีทรัพย์, โชติกา ภาษีผล และศิริชัย กาญจนวาสี. (2556). โครงสร้างการคิดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา. วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 9 (2), 159-185. 

2556 สุกัญญา จันทวาลย์, ศิริเดข สุชีวะ และ โชติกา ภาษีผล. (2556). การตอบตามความปรารถนาของสังคม. ครุ
ศาสตร์สาร,7(2), 133-140. 

2014 Santhitiwanich, A., Pasiphol, S., & Tangdhanakanond, K. (2014). The Integration of Indicators of    
       Reading, Analytical Thinking and Writing Abilities with Indicators of Subject Content.  
       Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 4854-4858. 

2558 โชติกา ภาษีผล,ประกอบ กรณีกิจ และ พิทักษ์ โสตถยาคม. (2558). การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสะท้อนข้อมูลย้อนกลับในการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 28(1) 

2015 Boora, S., Pasiphol, S., & Tangdhanakanond, K. (2015). Development of cognitive diagnostic  
       testing on basic arithmetic operation. Procedia-Social and Behavioral Journal, 191, 769- 
       772. 

2015 Ingchatcharoen, S., Tangdhanakanond, K., & Pasiphol, S. (2015). Development of a causal model 
       of accuracy in tutorial-based rating in problem-based learning. Journal of Teaching and  
       Education, 4(1), 333-340. 

2015 Sukanjanaporn, P., Sujiva, S., & Pasiphol, S. (2015). Development of a nursing training programs    
       evaluation: An application of alignment concepts. Procedia-Social and Behavioral Journal,   
       191, 748- 752. 

2015 Youngchim, P., & Pasiphol, S., Sujiva, S. (2015). Development of a mathematical problem solving 



 5 

ปี บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย 
         diagnostic method: An application of Bayesian Networks and multidimensional item  
         response theory. Procedia-Social and Behavioral Journal, 191, 742-747. 

2558 โชติกา ภาษีผล,ประกอบ กรณีกิจ และ พิทักษ์ โสตถยาคม. (2558). การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสะท้อนข้อมูลย้อนกลับในการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 28(1) 

2016 Srisakda, B., Sujiva, S., & Pasiphol, S. (2016). Development of indicators of learner’s key  
         competencies based on the basic education core curriculum. Procedia-Social and  
         Behavioral Journal, 191, 239-248. 

2016 Ingchatcharoen, S., Tangdhanakanond, K., Pasiphol, S. (2016). Testing measurement invariance 
of quality rating causal models in tutorial-based assessment. Procedia-Social and 
Behavioral Journal, 217, 867-877. 

2016 Chaimongkol, N., Pisiphol, S., & Kanjanawasee, S. (2016). Computerized adaptive testing with  
         reflective feedback: A conceptual framework. Procedia-Social and Behavioral Journal,  
         217, 806-812.                 

2016 Nuansri, M., Tangdhanakanond, K., & Pasiphol, S. (2016). Development of multidimensional  
         construct map of responsible citizenship of lower secondary school students. Procedia- 
         Social and Behavioral Journal, 217, 537-543.                 

2559 ศิริเดช  สุชีวะ, โชติกา  ภาษีผล, กมลวรรณ  ตังธนกานนท์, และทพิวัลย์  ปัญจมะวตั. (2559). การพัฒนาระบบและ  
            หลักเกณฑ์การในการรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เคร่ืองมือวัดของหน่วยงานทดสอบและ 
            ประเมินผลทางการศึกษา. วารสารวิจัย มสด.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รอการตีพิมพ์). 

 
5.    เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ 

สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์   
การวัดและประเมินผลการศึกษา  
ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์   
การสร้างแบบสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

6. ตัวอย่างการเป็นวิทยากรอบรมด้านการวิจัย สถิติ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
1. เป็นผู้ประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกของสมศ. 
2. เป็นวิทยากร บรรยาย เร่ือง หลักการวัดและประเมินผลการสอน  
3. เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการตัดเกรดเพ่ือคุณภาพของบัณฑิต   
4. เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องวิจัยในชั้นเรียน  
5. เป็นวิทยากร บรรยายเร่ืองเทคนิคการพัฒนาคุณภาพข้อสอบตามแนวทฤษฎีคลาสสิค และการพัฒนาข้อสอบเพื่อใช้

วัดในระดับพฤติกรรมต่างๆ  
6. เป็นวิทยากร บรรยาย เร่ือง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์  
7. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสร้างเคร่ืองมือวัดผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

      8.   เป็นวิทยากรอบรมการฝึกอบรม เร่ืองการวัด-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  


