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ผลงานทางวิชาการ
ตําราประกอบการสอน
พินดา วราสุนันท. (2555). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. เอกสารอัดสําเนา.
ผลงานทางวิชาการและผลงานที่ตีพิมพเผยแพร (มิใชวิทยานิพนธ)
พินดา วราสุนันท, อัจศรา ประเสริฐสิน และ สรัญญา จันทรชูสกุล. (2558). การประเมินความตองการ
จําเปนการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน. วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตรวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7(2): 108-120.
พินดา วราสุนันท, อัจศรา ประเสริฐสิน และ สรัญญา จันทรชูสกุล. (2558). การพัฒนากลยุทธการนํา
ผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน. บรรณศาสตร มศว., 8(2): 6982.
พินดา วราสุนันท. (2558). การพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 9(1): 33-40.
พินดา วราสุนันท. (2557). การพัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลและการวิจัยในชั้นเรียน
ของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยกระบวนการใหขอมูลยอนกลับทางบวก. วารสารวิจัย
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 9(1): 75-89.
พินดา วราสุนันท. (2557). การประเมินความตองการจําเปนดานความสามารถทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู. วารสารศรีปทุมปริทัศน, 14(1):
27-37.
บรรจบ ภิรมยคํา, สุมิตร สุวรรณ, ชูวิทย รัตนพลแสนย, ฐณัฐ วงศสายเชื้อ, กนิษฐา เชาววัฒนกุล
และ พินดา วราสุนันท. (2557). ผลกระทบจากการเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารครุศาสตร, 42(4): 44-63.
พินดา วราสุนันท. (2556). การพัฒนาตัวบงชี้ความรูทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 5(9): 131-144.
พินดา วราสุนันท. (2556). การพัฒนาความสามารถของผูเรียนดวยกระบวนการใหขอมูลยอนกลับ
ทางบวก . วารสารศรีปทุมปริทัศน, 13(2): 133-139.
พินดา วราสุนันท. (2556). ยอนรอยการประเมินสูมุมมองการประเมินในอนาคต . วารสารการวัดผล
การศึกษา, 30(88): 12-21.
พงศธารา วิจิตเวชไพศาล, ทิพวัลย ปญจมะวัต, พินดา วราสุนันท, ปาริชาต อภิเดชากุล, สุธิศา ฉมาดล
, ขนิษฐา ไกรประสิทธิ์ และ เพชรีเจนจบ. (2555). การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย 2 ระดับ
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เพื่อประเมินการเรียนรู ในวิชาการวิเคราะหกาซในเลือดของนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล.
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 35(2): 68-77.
พงศธารา วิจิตเวชไพศาล, ทิพวัลย ปญจมะวัต, พินดา วราสุนันท, สุภาณดี จันตะคาด และ อารยา
องคเอี่ยม. (2553). การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลนกับการ
เรียนแบบรอบรูในชั้นเรียน ของแพทยประจําบานวิสัญญีชั้นปที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร,
33(4): 87-94.
CONFERENCES& PROCEEDING
Vichitvejpaisal, P., Jiranantarat, V., Panjamawat, T., Varasunun, P. and Apidechakul, P.
(2010). Developing a Two-Tier Diagnostic Test To Assess Students with Different
Background Knowledge. Paper presented at The American Society of
Anesthesiologists 2010 October 18, American.
ผลงานทีน่ ําเสนอในการประชุมวิชาการ งานเกษตรแหงชาติ
พินดา วราสุนันท. (2558). การพัฒนาตัวบงชี้การนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ธันยพัฒน พันธุพํานัก, พินดา วราสุนันท และ กรวีณา ศรีละพันธ. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์เรื่องระบบสมการ
เชิงเสนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม.
พินดา วราสุนันท. (2557). การศึกษาความสามารถในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนิสติ ใน
โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย.
สิริกร ถนนแกว และ พินดา วราสุนันท. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ
เมทริกซสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการใหขอมูลยอนกลับทางบวก.
พินดา วราสุนันท. (2556). การตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของโมเดลมาตรฐานการประเมิน
ความสามารถทางการประเมินของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู.
อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, พินดา วราสุนันท, ทองวาท ราชชารี และ อรวรรณ ทองเพิ่ม. (2556). การประเมิน
ความตองการจําเปนการประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.
อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, พินดา วราสุนันท, สุมิตร สุวรรณ พรเพ็ญ แกวจรัสวิไล ปาริชาติ จันทรเพ็ญ และ
กนิษฐา เชาววัฒนกุล. (2550). การศึกษาสภาพความพรอมของหนวยงาน ความตองการของ
นักเรียนและผูใชบัณฑิตเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู) .
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งานวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการวิจัย
การสํารวจและการสังเคราะหงานวิจัยการสอนอานและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
(ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกว. โดยมีฐานะเปนผูรวมวิจัย)
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการเรีย นรู คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีฐานะเปนหัวหนาโครงการวิจัย)
การเปนผูทรงคุณวุฒิ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ
ชื่อนิสิต/นักศึกษา
ชื่อเรื่อง
นายณรัณ มุสิกบุญเลิศ ความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิด
แกปญหา ความสามารถในการคิด
วิจารณญาณ และคุณลักษณะที่เอื้อตอการ
วิจัยของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร/ครุ
ศาสตร ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยใน
จังหวัดนครปฐม
นางสาวศิริพร อาจปกษา การศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนา
ตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัด
ราชบุรี
นายสมเกียรติ สุทธินรา การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมองคกรที่สงผลตอ
กร
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงจริยธรรมของ
วิสาหกิจชุมชน
นางสาวญาณิดาพัฒน ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการดื่ม
เกสรชัยมงคล
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
นางสาวฤทัยรัตน แสน
ศิลา

มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปจจัยดานการบริหารจัดการที่สงผลตอความ คณะศึกษาศาสตร
เปนพลเมืองอาเซียนของนักเรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สังกัดกรุงเทพมหานคร
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ชื่อนิสิต/นักศึกษา
นางสาวกันยา ศรีวิเชียร

ชื่อเรื่อง
การประเมินโครงการพัฒนานักบริหาร
การศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
(นศส.ศธ.) รุนที่ 3
นางสาวณัฐวดี ศิลปศักดิ์ การศึกษาสภาพการใช ปญหาและอุปสรรค
ขจร
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ภายในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม
นางสาวอภิสรา โชติภา แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริม
ภรณ
สมรรถนะดานวิชาชีพในยุคประชาคมอาเซียน
ของนักเรียนโรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร
นางสาวณภาสณัฐ คงคา การประเมินความตองการจําเปนในการจัด
รัตน
ทดสอบวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวชนาภา ภูวิภิรมย การพัฒนาสมรรถนะนักวิทยาศาสตรการกีฬา
ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน เพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ชื่อนักวิจัย
ชื่อเรื่อง
มหาวิทยาลัย
นางสาวรุงนภา เลาเปยม ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพที่สงผลตอความ คณะศึกษาศาสตร
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ชื่อนักวิจัย

ชื่อเรื่อง
ผูกพันธตอองคการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
นายมนัส บุญชม
การพัฒนาระบบบริหารสูความเปนเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชา
สามัญ
นางสาวอนันดา สัณฐิติ การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบสอบที่
วณิชย
บูรณาการตัวชี้วัดดานความสามารถดานการ
อาน การคิดวิเคราะห และการเขียนกับตัวชี้วัด
การประเมินสาระการเรียนรู: การประยุกตใช
ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ
นางสาวอนุสรา โกงเหลง คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจ
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
คณะกรรมการอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร
นางสาววิริยา ขุมแร
การเปรียบเทียบปจจัยครัวเรือนกับการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน
นางรุจิราพร รามศิริ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช
การวิจัยเปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะการวิจัย
ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค และจิต
วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
นางสาวขวัญธิดา
ปจจัยจําแนกการเขาศึกษาในหลักสูตรผลิตครู
มุณีรัตน
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูชวยศาสตราจารยดุลยา อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
จิตตะยโศธร
และการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอพฤติกรรม
เอื้อตอสังคม โดยมีความรวมรูสึกเปนตัวแปร
สงผาน
นายพิสิฐธวัฒน กลิ่นไธ
สงค

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของ คณะศึกษาศาสตร
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ชื่อนักวิจัย
นางสาวพีชญาณ พานะ
กิจ

ชื่อเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
นายวุฒินันท ไอยรา
การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
พัฒนา
การแกโจทยปญหาการบวกและการลบ
จํานวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL
บทความวิจัยของวารสาร การเปรียบเทียบคาความนาเชื่อถือของแบบ
ศิลปากรศึกษาศาสตร
วัดเจตคติแบบลิเคอรทที่มีมาตราตางกัน :
วิจัย
ทฤษฎีการสรุปอางอิงความนาเชื่อถือของผล
การวัด
บทความวิจัยของวารสาร การประเมินโครงการคายธรรมะพัฒนาทักษะ
ศิลปากรศึกษาศาสตร
ชีวิต ยาเสพติดหางไกล สรางสายใยชุมชน
วิจัย
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
ณ วัดจันทร ตําบลทางพระ อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ การพัฒนาวิทยากรแกนนําการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ English Bilingual Education ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน (กลุมการพัฒนา ณ
ประเทศสิงคโปร)
สุคนธ มณีรัตน
รูปแบบการเจรจาตอรองของผูบริหารโรงเรียน
สาธิต
นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ กระบวนทัศนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชน
เปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการ
คิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาเชิง
สรางสรรคสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การเปนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
- คณะกรรมการประจําหองการนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิท ยาเขตกําแพงแสน ในการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ
- ผูท รงคุณวุฒิพิจ ารณาผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขตกําแพงแสน
การจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ
- อาจารยผูเขียนเนื้อหาสําหรับโครงการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝกอบรมครู ขาราชการ
พลเรือนและบุคลากรทางการศึก ษา ดวยหลัก สูตรฝก อบรมแบบ E-Training สํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมกลุมวิท ยานิพนธเรื่อง กลยุท ธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สงเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของนางคําตัน วิชัยคําจร กิทธินส
งานบริการวิชาการและวิทยากร
- วิท ยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์และเตรีย มความพรอมสู
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 6-9 ธันวาคม 2556
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรครู ดานเทคนิคการวัดและประเมินผล
ของสํานักการศึกษา กทม. ในเดือนมิถุนายน 2556
- วิทยากรแกครูโรงเรีย นโพธิสัมพันธพิท ยาคาร เรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 วัน ที่
14-15 พฤษภาคม 2558
- กรรมการตรวจประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ หลัก สูตรปรัช ญาดุษฎีบัณ ฑิตและ
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาประยุ ก ต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558
- กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กันยายน 2558
- กรรมการตรวจประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน หลัก สูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ จัย และประเมิ น ทางการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 18 สิงหาคม 2558
- วิทยากรโครงการ นํารองคูปองครู ประจําปงบประมาณ 2558
กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
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