
ประวตัิศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน (ศูนย์ข้อสอบ) 
 ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน (ศูนย์ข้อสอบ) ก่อตั้งข้ึนตามข้อตกลง และมติของคณะกรรมการ

การศึกษาซาเลเซียน   

 ปี พ.ศ. 2516 คุณพ่อชโย  เวชยนัต ์และอาจารยล์ว้น  มายอด ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการผลิตขอ้สอบ

เครือซาเลเซียนยุคบุกเบิก  โดยท่ี ร.ร.เซนตด์อมินิกไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการ และรับผดิชอบ  ปี พ.ศ. 2525 

คุณพอ่เซฟฟารีโน ร.ร.สารสิทธ์ิพิทยาลยั เป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการออกขอ้สอบ และจดัพิมพ ์  

 ในท่ีสุด ปี พ.ศ. 2531-2538 คุณพอ่สุเทพ  ชอ้นทอง ผูอ้  านวยการศูนยข์อ้สอบคนแรกไดเ้ปิดศูนยข์อ้สอบ

อยา่งเป็นทางการ  จากการท่ีแต่ละโรงเรียนรับผดิชอบในการออกขอ้สอบ และส่งใหก้บัเครือข่ายสมาชิก น ามาสู่

องคก์รท่ีรับผดิชอบขอ้สอบโดยตรง  ในสมยันั้น  เร่ิมตน้ดว้ยส านกังานท่ีวา่งเปล่าโล่งๆ มีโตะ๊ท างาน 1 ชุด เคร่ือง 

Offset ขนาดเล็ก 1 ตวั คอมพิวเตอร์ 1 ชุด เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 ตวั เป็นการเร่ิมงานอยา่งสมถะ เวลาส่งขอ้สอบใช้

กล่องผลไม้แอบเป้ิล ใช้สายรัดลัง และคีมบีบ หรือถุงปุ๋ย/ข้าวสารพลาสติกแล้วร้อยเย็บปาก จากนั้น มี

กระบวนการจดัส่งถึงท่ีเหนือจรดใต ้จะเห็นไดว้า่ในสมยันั้น มีโรงเรียนสมาชิกท่ีใชข้อ้สอบร่วมเครือซาเลเซียน

ส าหรับครอบครัวซาเลเซียนยคุบุกเบิก จ านวน 8 แห่ง  จากนั้นไม่นานจึงเปิดโอกาสใหแ้ก่โรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีมีความ

ตอ้งการใชข้อ้สอบร่วม เพิ่มมากถึง 40 แห่ง  ดงันั้น วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชจึ้งตอ้งเพิ่มข้ึนตามจ านวนโรงเรียนสมาชิก 

และบุคลากรท่ีท างานเพื่อให้บริการจาก 6 คน เป็น 9 คน ตามล าดับ  การใช้งบประมาณระยะแรกเร่ิมน้ี 

จ  าเป็นตอ้งขอยมืเงินจากโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยั เพื่อซ้ือเคร่ือง Offset รุ่น Hamada ท่ีใหญ่กวา่เดิม มีก าลงัผลิต

เพิ่มข้ึน เร็วข้ึน และตอ้งใชง้บประมาณท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย  จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2538 ศูนยข์อ้สอบจึงไดคื้นเงินทั้งหมดท่ี

ยมืจากโรงเรียน และสามารถพึ่งพาตนเองไดต้ั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

 ปี พ.ศ. 2539-2542 คุณพ่อผูอ้  านวยการคนใหม่ ไดแ้ก่ คุณพ่อบญัชา  กิจประเสริฐ เขา้มารับหนา้ท่ีแทน

คุณพ่อสุเทพ  ชอ้นทอง ในปีการศึกษาน้ี คุณพ่อบญัชา ไดจ้ดัระบบการบริหารการเงินของศูนยข์อ้สอบ ซ่ึงเป็น

การบริหารเงินท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได ้ อีกทั้ง มีการจดัอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อพฒันาครูมากข้ึน โดยเนน้

การพฒันาทุกกลุ่มวิชา เน้นการพฒันาคุณภาพการออกขอ้สอบของคุณครู และมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นศึกษานิเทศก์

จากกรมสามญัจงัหวดั ส านกัคณะกรรมการการประถมศึกษาจงัหวดั (ในสมยันั้น) และจากโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง  

 จากนั้น ตน้ปี พ.ศ. 2542 ศูนยข์้อสอบได้ยา้ยอาคารแห่งใหม่ เป็นการเปิดศกัราชหน้าใหม่ของศูนย์

ขอ้สอบ กล่าวคือ ส านกังานยา้ยมาอยูช่ั้น 2 ของอาคารไมเก้ิลรัว นบัไดว้า่เป็นการพฒันาแบบกา้วกระโดดอยา่ง

แทจ้ริง กล่าวคือ มีห้องท างานท่ีกวา้งใหญ่ โอ่โถง และมีการขยายฐานการผลิตขอ้สอบ โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ี

ทนัสมยัโดยซ้ือเคร่ือง Offset เพิ่มอีก 1 เคร่ือง ยี่หอ้ Hamada เช่นกนั แต่ใหม่กวา่ และมีศกัยภาพมากกวา่ เป็นการ



เพิ่มก าลงัการผลิตท่ีดี และสามารถรองรับโรงเรียนท่ีใช้ขอ้สอบร่วมในเครือซาเลเซียนกว่า 60-70 แห่งไดอ้ย่าง

รวดเร็ว และมีมาตรฐาน  พร้อมกนัน้ี อาคารหลงัใหม่น้ี ยงัมีการจดัแผนกตามโครงสร้างการบริหารงานอยา่งเป็น

ระบบ คือ ห้องผูบ้ริหาร ห้องประชุม มุมพกัผ่อนหย่อนใจ โซนเสียงอึกทึกส าหรับ Offset และโซนส านกังาน

การตลาด การเงิน การวิเคราะห์ การพิมพ์ตน้ฉบบัขอ้สอบ แผนกวิชาการ  และประชาสัมพนัธ์  จะเห็นได้ว่า 

รูปแบบการบริหารงานมีความชดัเจน และมีการจดัระบบระเบียบดีข้ึนกวา่เดิมในอาคารหลงัใหม่น้ีอยา่งทางการ 

 ปีการศึกษา 2542-2543 ได้มีการเปล่ียนผูบ้ริหารคนท่ีสามคือ คุณพ่อนพพร  ยอแซฟ ได้ยา้ยมาเป็น

ผูบ้ริหารแทนคุณพ่อบญัชา  กิจประเสริฐ ในยคุน้ี คุณพอ่พยายามเนน้การอบรมท่ีหลากหลายโดยเนน้เชิงวชิาการ 

เปล่ียนจากการปฏิบติัแต่เพียงอยา่งเดียว มาเนน้ถึงคุณภาพในการออกขอ้สอบ และเนน้การอบรมเชิงวชิาการใน

ศาสตร์แขนงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน เพราะฉะนั้น ส านกัพิมพ์ทุกแห่งคุณพ่อใช้บริการ

ทั้งหมด ได้แก่ ส านักพิมพ์แม็ค ไทยวฒันาพาณิชย ์(ทวพ.) อกัษรเจริญทศัน์ (อจท.) วฒันาพานิช (วพ.) และ

พฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) เพื่อปลูกฝังความรอบรู้ทางดา้นวชิาการให้แก่บุคลากรครูนัน่เอง  ดงันั้น เราจะเห็น

ได้ว่า จะมีการจดัอบรมส าหรับผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร ครูในเครือข่ายและนอกเครือข่าย ประกอบด้วยกรม

สามญั การประถมศึกษา เทศบาล และสังคมโดยรอบท่ีมีความสนใจ โดยเก็บค่าลงทะเบียนเพื่อช่วยค่าเอกสาร 

และอาหารท่ีศูนยข์อ้สอบจดัให้  พร้อมกนันั้น ศูนยข์อ้สอบไดเ้ร่ิมใชห้้องอเนกประสงคช์ั้น 5 ของอาคารใหม่น้ี

เป็นหอ้งอบรมสัมมนาคร้ังแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 และไดจ้ดัท าฉากเวทีมาตรฐานในเวลาต่อมา 

 จนกระทัง่ ปีการศึกษา 2544-2549 คุณพ่อบญัชา  กิจประเสริฐ ไดห้มุนเวียนมาบริหารศูนยข์อ้สอบเป็น

รอบท่ีสอง ในรอบน้ี ท่านด ารงต าแหน่งเป็นอธิการโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยัควบ 2 ต าแหน่ง และคุณพ่อได้

บริหารงานเป็นระยะเวลาอนัยาวนานถึง 6 ปีเต็ม  ศูนยข์อ้สอบเร่ิมมีบทบาทเพิ่มข้ึนในการเขา้ร่วมงานกบัทาง

โรงเรียน ในการช่วยเหลืองานในโอกาสฉลองวดันอ้ยของโรงเรียน (วดัพระคริสตกษตัริย)์  แจกเอกสารในการ

เข้าร่วมงานเปิดอาคารสระว่ายน ้ า ปี พ.ศ. 2547  การจดัพิมพ์หนังสือค าศพัท์ท่ีใช้โรงพิมพ์ในการผลิตและ

จ าหน่าย เป็นการยกระดบัมาตรฐานการผลิต  

 กระทัง่ ปีการศึกษา 2550-2552 คุณพ่อประเสริฐ  สมงาม (อธิการเจา้คณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศ

ไทยในเวลาต่อมา) ไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการศูนยข์อ้สอบ และอธิการโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยั 

ไดป้รับปรุงวสัดุอุปกรณ์ของศูนยข์อ้สอบดว้ยระบบการเช่าซ้ือ กล่าวคือ คุณพ่อพยายามปรับระบบในการใชว้สัดุ

อุปกรณ์แบบการลงทุนระยะยาว เช่น การสั่งซ้ือกระดาษขอ้สอบล็อตใหญ่และอย่างมีประสิทธิภาพ การเช่า

เคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยท่ีบริษทัเขา้มาให้บริการ ซ่ึงเป็นการบริหารตน้ทุนการผลิต  และในปี พ.ศ. 2551 ศูนย์

ขอ้สอบ ไดล้งทุนการพฒันาหลกัสูตรใหม่ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

เพื่อใชใ้นปีการศึกษาถดัไป 



 ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบนั คุณพ่อมณฑล  โรจนสุทศัน์กุล เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการศูนย ์ 

ขอ้สอบ และโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยัไดพ้ฒันาศูนยข์อ้สอบเขา้สู่ระบบโรงพิมพเ์พิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่การผลิต

กระดาษค าตอบ หนังสือค าศพัท์ สมุดบนัทึกการเรียนรู้ สมุดบนัทึกความดี หนังสือสาระการเรียนรู้ส าหรับ

นกัเรียน เป็นตน้ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการพิมพห์นงัสือของศูนยข์อ้สอบ  จากนั้น คุณพอ่ผูอ้  านวยการไดจ้ดัให้

พนกังานศูนยข์อ้สอบเขา้ร่วมท างานกบัทางโรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการเขา้ร่วมจดังานคริสตม์าสประจ าปี 

การจดัพิมพ์หนังสือเรียนส าหรับนักเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรมแรลล่ี  ฯลฯ  ศูนยข์อ้สอบมีการจดัระบบการ

ท างานท่ีมีอุปกรณ์ทนัสมยัเพิ่มข้ึน โดยมีการจดัท า Website ศูนยข์อ้สอบ มีการจดัซ้ือโปรแกรมธนาคารขอ้สอบ 

(Item Bank) มีการจดัสอบระบบ Online มีการตรวจขอ้สอบโดยใช้เคร่ืองตรวจท่ีมีความรวดเร็ว และทนัสมยั

ท่ีสุด  และในอนาคตอนัใกลน้ี้ ศูนยข์อ้สอบจะมีการออกขอ้สอบแบบ Online   พร้อมกนัน้ี ศูนยข์อ้สอบไดซ้ื้อ

เคร่ือง Offset ใหม่เพิ่มอีก 1 เคร่ือง รวมเป็น 3 เคร่ือง เพื่อรองรับจ านวนโรงเรียนในเครือซาเลเซียนท่ีเพิ่มจ านวน

มากข้ึนกวา่ 80 แห่งในปัจจุบนั (เป้าหมายคือ 100 แห่งในอนาคต)...ถือไดว้่าเป็นจุดสูงสุดในประวติัการท างาน

ของศูนยข์อ้สอบ และการพฒันาศูนยข์อ้สอบให้อยู่ในระดบัแนวหน้า ทนัสมยั ดว้ยความหลากหลาย และได้

มาตรฐานในศาสตร์ของการวดัและประเมินผลในเครือข่ายซาเลเซียนอยา่งแทจ้ริง. 

 ในปัจจุบนั บุคลากรท่ีท างานในศูนยข์อ้สอบ มีดงัน้ี... 

  ช่ือ-สกุล    ต าแหน่ง  ปีทีเ่ข้าท างาน 

1. ดร.ธเนศ  คิดรุ่งเรือง   รองผูอ้  านวยศูนยฯ์ 2535-ปัจจุบนั 

2. นางสุภาพ  อินทนู   วชิาการ   2535-ปัจจุบนั 

3. นางสิริรัตน์  วงัมะนาว  การเงิน/การตลาด 2535-ปัจจุบนั 

4. นางจารุวรรณ  เอกปัจฉิมศิริ  Compute  2536-ปัจจุบนั 

5. นางสาวกานตสิ์นี  ราศรี  ปฏิคม   2537-ปัจจุบนั 

6. นางกลัยา  อนงคท์อง   วเิคราะห์ขอ้สอบ  2538-ปัจจุบนั 

7. นายณฐัพงศ ์ ณฐัชพงศภ์คั  Offset   2536-ปัจจุบนั 

8. นายประติภทัร์  แกว้ชยันนัท ์  Offset   2557-ปัจจุบนั 

9. นางสาวปาริฉตัร  จนัทร์ประเสริฐ Webmaster  2556-ปัจจุบนั 

10. นางสาวสุชาวดี  ศาลา  Item Bank  2558 

11. นางสาวมะลิ  จุลเสริม  Item Bank  2558 

12. นางสาววรรณา  จะดอม  Item Bank  2558 

 


