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คํานํา 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
มีภารกิจหลักในด้านการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
ซึ่งภารกิจทั้งหมดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

รายงานฉบับน้ีจัดทําเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2561 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินคุณภาพทุกท่าน 
ตลอดจนบุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามภารกิจของ 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และการจัดทําเอกสารฉบับนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งใน         
การเตรียมเอกสารข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนคําแนะนําและข้อสังเกตที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการทํางานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาต่อไป 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม) 
ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
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สารบญั 
 

โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) หน้า
P.1 ลักษณะองค์กร (Organizational Description)
     ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 1 - 13
         (1) หลกัสูตร หรือบรกิาร 
         (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Mission, Vision and Values)
         (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)
         (4) สินทรัพย์ (Assets) 
         (5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements)
     ข. ความสมัพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationship) 14 - 18
         (1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
         (2) ผู้เรยีน ลูกค้ากลุม่อ่ืน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers and Stakeholders) 
         (3) ผู้สง่มอบและคู่ความร่วมมือ (Suppliers and Partners)
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)
     ก. สภาพด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 19 - 21
         (1) ลําดับในการแข่งขัน (Competitive Position)
         (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
         (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
     ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 22
     ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) 22
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สารบญั (ต่อ) 
 

หมวด 1 การนําองค์กร หน้า
1.1 การนาํองค์กรโดยผูน้ําระดับสูง 
     ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 23 - 25
          (1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
          (2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทีถู่กกฎหมายและมีจริยธรรม
          (3) การสร้างสถาบันที่ประสบความสําเร็จ
     ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค์กร 26 - 27
          (1) การสื่อสาร 
          (2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
     ก. การกํากับดูแลองค์กร 28 - 30
          (1) การกํากับดูแล
          (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 31 - 32
          (1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ 
และการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
          (2) พฤติกรรมที่มีจรยิธรรม 
     ค. ความรบัผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ 33 - 34
          (1) ความผาสุกของสังคม 
          (2) การสนับสนุนชุมชน 
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หมวด 2 กลยุทธ์ หน้า
2.1 การจัดทํากลยุทธ ์
     ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ 38 - 40
          (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
          (2) นวัตกรรม 
          (3) การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์
          (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
     ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 41
          (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
          (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.2 การนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
     ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสู่การปฏิบัติ 42 - 43
          (1) แผนปฏิบัติการ
          (2) การนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
          (3) การจัดสรรทรัพยากร 
          (4) แผนด้านบุคลากร 
          (5) ตัววัดผลการดําเนินการ 
          (6) การคาดผลการดําเนินการ 
     ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 43
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หมวด 3 ลูกคา้ หน้า
3.1 เสยีงของลูกค้า 
     ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 47 - 51
          (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
          (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี
     ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 52
          (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผกูพัน
          (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
3.2 ความผูกพันของลูกคา้
     ก. หลักสตูรและบริการ รวมท้ังการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 53 - 54
          (1) หลักสูตรและบริการ 
          (2) การสนับสนุนผู้เรยีนและกลุม่ลกูค้าอ่ืน
          (3) การจําแนกกลุ่มผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอ่ืน
     ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 55
          (1) การจัดการความสัมพันธ์ 
          (2) การจัดการข้อร้องเรียน 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หน้า
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนนิการขององค์กร
     ก. การวัดผลการดําเนินการ 58 - 60
          (1) ตัววัดผลการดําเนินการ 
          (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
          (3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
          (4) ความคล่องตัวของการวัด 
     ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ 61 - 66
     ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 67
          (1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
          (2) ผลการดําเนินการในอนาคต 
          (3) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการสร้างนวัตกรรม
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ก. ความรู้ของสถาบัน 68
          (1) การจัดการความรู้ 
          (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
     ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 69 - 72
          (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
          (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
          (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
          (4) คณุสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
          (5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
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หมวด 5 บุคลากร หน้า
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment)
     ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 76 - 79
          (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง
          (2) บุคลากรใหม ่
          (3) การทํางานให้บรรลุผล 
          (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
     ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 79 - 81
          (1) สภาพแวดล้อมของที่ทํางาน 
          (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
     ก. ความผกูพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 82 - 83
          (1) วัฒนธรรมองค์กร 
          (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
          (3) การประเมินความผูกพัน 
          (4) การจัดการผลการดําเนินการ 
     ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา 83 - 85
          (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
          (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
          (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ หน้า
6.1 กระบวนการทํางาน 
     ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 89 - 93
          (1) ขอ้กําหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
          (2) แนวคิดการออกแบบ 
     ข. การจัดการกระบวนการ 93 - 94
          (1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
          (2) กระบวนการสนับสนุน 
          (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
     ค. การจัดการนวัตกรรม 95
6.2 ประสิทธผิลของการปฏิบัติการ 
     ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 96 - 97
     ข. การจัดการหว่งโซ่อุปทาน 98 - 99
     ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 100
          (1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
          (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
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หมวด 7 ผลลพัธ์ (Results) หน้า
7.1 ผลลพัธ์ด้านการเรียนรูข้องผูเ้รียน และด้านกระบวนการ 
     ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 104 - 106
     ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 107 - 108
          (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
          (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
     ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 108
7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า  
     ก. ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอ่ืน 109 - 113
          (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
          (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
7.3 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร 
     ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 114 - 117
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โครงร่างองค์กร 

(Organizational Profile) 
สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

 
 
P.1 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 
 สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ก่อต้ัง เพ่ือให้เป็น 
ไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 
 
ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร (Organizational Environment) 
 สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จัดต้ังเมื่อ 26 เดือนมิถุนายน 2504 เป็นแผนกหน่ึง
ของคณะวิชาวิจัยการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร มีภารกิจด้านการสร้างแบบทดสอบและ    
การวิจัยทางการศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ สํานักทดสอบฯ ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่าคณะและเรียกช่ือใหม่เป็น “สํานักทดสอบ  
ทางการศึกษาและจิตวิทยา”  
 ในด้านการสอน ได้เริ่มเปิดสอนประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตร 2 ปี และต่อมาพัฒนาเป็นหลักสูตร
ปริญญาโททางการวัดผลการศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2547 - 2552 เปิดหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาวิทยาการการประเมิน และได้ปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2555 และเปิดสอนนิสิต
ในปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน 
 ต้ังแต่มีการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในปี 
พ.ศ. 2559 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา แม้ว่าจะมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาแต่มีภารกิจหลัก คือ       
การบริการสอบด้านการสอบ การรายงานสภาพแวดล้อมขององค์กรคร้ังน้ีจึงมีความสอดคล้องกับบริบทของ
สํานักทดสอบฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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อย่างต่อเนือ่ง

สาหกิจ

              ห

ญ และมีหลักส

านภายในและ
คัดเลือกบุคล
การ สําหรับห
์กรมหาชน แ

รประจํา คือ 
 ทั้งในการบริ

พประกอบต่อไ

งต่อเน่ือง 

ารจัดทําโครง
นทดสอบทางก
องสํานักทดสอ
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สูตรวิทยา

ะภายนอก
ลากรตาม  
หน่วยงาน
ละยังเป็น

การสอบ
ริการสอบ
ไปน้ี 

 

งการสร้าง 
การศึกษา
อบฯ ด้วย 
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 นอกเหนือจากการบริการที่สร้างรายได้แล้ว สํานักทดสอบฯ ยังให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า     
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านการรับใช้สังคม ในปีน้ี สํานักทดสอบฯ ได้
ขยายโครงการบริการทั้งด้านจํานวน พ้ืนที่ และงบประมาณ เป็นโครงการเน้นความย่ังยืน  
 
 (1.2) ด้านหลักสูตร  
 สํานักทดสอบฯ นอกจากจะมีพันธกิจหลักในการศึกษาค้นคว้า วิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้  
ด้านการวัด และประเมินผลทางการศึกษาแล้ว ยังมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาอีกด้วย โดยมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ 
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ซึ่งเปิดสอนมาต้ังแต่ ปีการศึกษา 2547 - 2552 และได้ปรับปรุงหลักสูตร
ในช่วงปี 2553 - 2555 และเปิดสอนนิสิตในปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน 
 
 ชื่อหลักสูตรปริญญาโท 
 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
 ช่ือย่อ วท.ม. 
 ช่ือภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Evaluation Methodology  
 
 รหัสหลักสูตร 
 25470091103387 
 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การประเมินและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ 
 2. สามารถทําการประเมินและประยุกต์ใช้ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนาได้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
 3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาการการ
ประเมินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 4. มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการประเมิน 
 5. มีความสามารถเป็นผู้นําทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเช่ือมโยงความรู้ รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพการประเมิน สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
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 ชื่อหลักสูตรระยะสั้น 
 ฝ่ายการเรียนการสอน คํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของการลดลงของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังน้ัน จึงอยู่ในระหว่างการดําเนินการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นขึ้นเป็นครั้งแรก        
1 หลักสูตร น่ันคือ หลักสูตรการสร้างเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นทาง 
เลือกอีกทางหน่ึงสําหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านการวัดและการประเมินผลแต่มีเวลาน้อย เช่น 
กลุ่มบุคคลผู้ทํางานประจํา กลุ่มบุคคลท่ีมีงานทําในต่างจังหวัด หรือนิสิตที่จบใหม่อยู่ในช่วงระหว่างหางานทํา 
เป็นต้น อาจจะสามารถเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีก่อน เมื่อจบแล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมินได้เลย โดยไม่ต้องเรียนซ้ําอีก 
นอกจากน้ี ยังมีแผนในการจัดทําหลักสูตร 4+1 โดยจะต้องทําร่วมกับหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ของคณะอ่ืน ๆ 
ในมหาวิทยาลัย จึงอยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ และประสานหลักสูตรที่มีสามารถร่วมกันจัดทํา
หลักสูตร 4+1 ได้ 
 
 
 (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Mission, Vision and Values) 
 สํานักทดสอบฯ ได้มีการประชุมบุคลากรเพ่ือพิจารณา การปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ และ
สมรรถนะหลักที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการเพ่ิมเติมค่านิยมของ
องค์กรเพ่ือให้บุคลากรทุกคนของสํานักทดสอบฯ หล่อหลอมมีจิตใจเป็นหน่ึงเดียวกัน ดังรายละเอียดแสดง
ต่อไปน้ี 
 พันธกิจ 
 สํานักทดสอบฯ รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงบประมาณการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือเผยแพร่แก่สังคม  
 2. สร้างพัฒนาเคร่ืองมือวัดที่เป็นมาตรฐานและเป็นแหล่งสืบค้นเพ่ือการประเมินและ/หรือส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดการประเมินการวิจัยและสาชาวิชาที่เก่ียวข้องให้มีความรู้
ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4. ส่งเสริมเผยแพร่และบริการทางวิชาการด้านการวัดการประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
 วิสัยทัศน์  
 เป็นองค์กรช้ันนําแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการบริการวิชาการบนฐานคุณธรรม 
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 ค่านิยม  
 ค่านิยมของสํานักทดสอบฯ  
 E = Excellence มุ่งความเป็นเลิศ  
 P = Professionalism ความเป็นมืออาชีพ  
 T = Team ทํางานเป็นทีม  
 B = Business partnership เป็นพันธมิตรในการทํางาน 
 
 
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  
 ในปัจจุบันบุคลากรของสํานักทดสอบฯ ได้เปลี่ยนสถานะจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว 
ทําให้บุคลากรทุกคนมีสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ยกเว้น มีลูกจ้างประจํา 1 คน บุคลากรทุกคน
ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมระยะสั้นและบางส่วนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้น แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงระดับการศึกษาของบุคลากร 

ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน 

ตํ่ากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

สายวิชาการ    
   - รองศาสตราจารย์  (1) -
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 (3) 4
   - อาจารย์  2 7 9
สายสนับสนุน 1 9 7 2 19

รวม 1 9 9 14 33
หมายเหตุ: (...) หมายถึง อยู่ในระหว่างการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 

เมื่อจําแนกบุคลากรตามคุณลกัษณะต่าง ๆ จะมีรายละเอียดแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากรสังกัดสํานักทดสอบฯ 
สายวิชาการ สายปฏิบัติการ รวม 

13 19 32 
1 

(ช่วยราชการ ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 
1 

รวม 33 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                     ห น้ า | 6 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท 
ประเภท สายวิชาการ สายปฏิบัติการ

พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 14 17 
พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ 1 
ลูกจ้างประจํา 1 

รวม 14 19 
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประเภท ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
สายวิชาการ - - 2 12

สายปฏิบัติการ 1 9 7 2
 
ตารางที่ 5 แสดงบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
สายวิชาการ (คน) - - 4 (1) 10 (3) 14

ร้อยละ - - 28.57 71.43 100.00
หมายเหตุ: (1) หมายถึง อยู่ในระหว่างการขอตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 (3) หมายถึง อยู่ในระหว่างการขอตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ตารางที่ 6 แสดงอายุเฉลี่ยและอายุราชการเฉลี่ยของบุคลากร 

ประเภท สายวิชาการ สายปฏิบัติการ
   - อายุตัวเฉลี่ย 44 42.42 
   - อายุราชการเฉลี่ย 11.71 14.84 
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 องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในดําเนินงานตามพันธกิจอย่างจริงจัง 
 1. หน่วยงานมีช่ือเสียงด้านการวัดการประเมินผล 
 2. หน่วยงานมีพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจ น่าค้นหาและท้าทายการปฏิบัติงาน 
 3. มีหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. บรรยากาศการทํางานเป็นทีม 
 5. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 
 6. มีความย่ังยืนในระยะยาว 
 7. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อ
พนักงานด้วยกันและต่อองค์กร 
 8. จัดอบรมให้เกิดความรู้และทักษะต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
 บุคลากรสังกัดสํานักทดสอบฯ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ได้ไปพัฒนาตนเองโดยใช้ทุนพัฒนา
บุคลากร ไปเข้ารับอบรมให้เกิดความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างต่อเนื่อง       
ทั้งพัฒนาด้าน Soft Skills & Hard Skills แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 7 แสดงทุนพัฒนาบุคลากร 

ทุนพัฒนาบุคลากร 
 

จํานวนเงิน
ที่ได้รับปีงบประมาณ 2561 

เบิกจ่าย คิดเปน็ร้อยละ
 

สายวิชาการและสายปฏิบัติการ   570,000 320,747 56.27
ทุนพัฒนาบุคลากร 

 
จํานวนเงิน

ที่ได้รับปีงบประมาณ 2562 
เบิกจ่าย คิดเปน็ร้อยละ

 
สายวิชาการและสายปฏิบัติการ   510,000 471,792 92.51
 
 ความหลากหลายของบุคลากรและภาระงานในหน่วยงาน 
 - สํานักทดสอบฯ มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและมีสายปฏิบัติการ โดยมีภาระงาน ดังน้ี 
 1. บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ  
 1) ด้านการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ (การสร้างข้อสอบ งานในขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทํา
แบบทดสอบ การดูแลและรักษาความลับของแบบทดสอบ และการบริการวิชาการแก่สังคม)  
 2) ด้านการวิจัย 
 3) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 นอกจากน้ี ได้จัดแบ่งโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้มีผู้ดูแลและรับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสอดคล้องกับภารกิจหลักดังกล่าว โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็น      
3 ฝ่าย คือ 
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 -  ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ดูแลและรับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
สร้างและพัฒนาแบบทดสอบและงานภาคสนาม 
 -  ฝ่ายบริการวิชาการ ดูแลและรับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานบริการการสอบ    
งานบริการวิชาการ งานวิเคราะห์และประมวลผล และงานวารสารวัดผลการศึกษา 
 - ฝ่ายการเรียนการสอน ดูแลและรับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานการเรียนการ
สอน งานวิจัยและพัฒนา 
 2. บุคลากรสายปฏิบัติการช่วยดูแลภาระงานต่าง ๆ ซึ่งสายปฏิบัติการ มีภาระและความรับผิดชอบ
ในหน้าที่แตกต่างกันไป เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
 -  งานบริการและธุรการ 
 -  งานคลัง  
 -  งานพัสดุ 
 -  งานนโยบายและแผน 
 -  งานสนับสนุนวิชาการ 
 -  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ความผูกพันกับองค์กร 
 ปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้บุคลากรมีความผูกพันมุ่งมั่นในการทํางาน ได้แก่ 
 1. ความมีช่ือเสียงขององค์กรมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
 2. วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทํางานเป็นทีมการแบ่งงานกันทําอย่างเป็นระบบ ความสามัคคีในการ
ทํางานส่วนกลางร่วมกัน 
 3. การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทํางานเพ่ือหน่วยงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและ
ประสบความสําเร็จเพ่ือช่ือเสียงของหน่วยงาน การให้ความทุ่มเทร่วมมือช่วยเหลืองานสําคัญต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน เช่น งานการเรียนการสอนและวิจัย งานบริการวิชาการ (การสร้างข้อสอบ งานในข้ันตอนต่าง ๆ ใน
การจัดทําแบบทดสอบ การดูแลและรักษาความลับของแบบทดสอบ การวิเคราะห์และประมวลผล การบริการ
วิชาการแก่สังคม) และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. ความซื่อสัตย์สุจริต และการรักษาความลับขององค์กร เน่ืองจากสํานักทดสอบฯ เป็นองค์กรใน
การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
 5. งบการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความก้าวหน้าและมีช่ือเสียงมากข้ึน  
มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
 6. การเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ด้านการวัดและประเมิน 
 7. ความน่าเช่ือถือในด้านวัดและประเมิน 
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 สวัสดิการ 
 สํานักทดสอบฯ มีนโนบายการสนับสนุน สวัสดิการ และการบริการสําหรับบุคลากร โดยกําหนดให้
ตรงกับความต้องการของบุคลากรแต่ละประเภท จากระเบียบสวัสดิการกลางที่กําหนด และของสํานักทดสอบฯ 
แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 8 แสดงสวัสดิการสําหรับบุคลากร 

ที่ สวัสดิการ 
ประเภทบุคลากร 

สายวิชาการ สายปฏิบัติการ ลูกจ้างประจํา หมายเหตุ
1 สวัสดิการด้านการศึกษาบุตรธิดา    

2 ประกันสังคม (พนักงาน)   - 

3 ประกันภัยกลุ่ม    

4 ตรวจสุขภาพประจําปี    

5 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ   - 

6 ทุนการศึกษาต่อ    

7 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร 
ค่าเบ้ียประกันสุขภาพ 

    

8 เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา 
เสียชีวิต 

    

9 เงินช่วยเหลืออุทกภัยและอุบัติเหตุ    

10 ทุนพัฒนาวิชาการวิชาชีพ    

11 ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน 
ลาบวช 

    

12 เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุราชการ    

13 สวัสดิการห้องรับประทานอาหาร    

14 สวัสดิการชุดสูท    

15 สวัสดิการกู้ยืม    

16 สวัสดิการเคร่ืองออกกําลังกาย    
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 สําหรับสวัสดิการประจําปี ของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ได้แก่ ค่าเบ้ียประกัน
สุขภาพ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล จําแนกออกเป็นการใช้จ่ายของบุคลากรตามจ่ายจริง จํานวน 32 
คน (รวม รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2560) แต่ไม่รวมนายสุรพงศ์ โคตรสูงเนิน 
พนักงานรายวัน แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 9 แสดงสวัสดิการประจําปี 

หัวข้อ จํานวนเงิน คิดเปน็ร้อยละ 
ในการเบิกจ่ายประจําปีงบประมาณ 

ยอดสวัสดิการต้นปี (1 ตุลาคม 2560) 1,227,255.66 - 
เบิกใช้ในปี งบประมาณ 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

475,609.75 38.75 

 
 ความปลอดภัย 
 สํานักทดสอบฯ ได้คํานึงถึงด้านความปลอดภัยของคนและทรัพย์สินเป็นสําคัญ  
 1. มีจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ เพ่ือเรียนรู้ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่ง
ประเภทไฟ จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ วิธีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์การ
ดับเพลิงต่าง ๆ ภายในอาคาร และฝึกปฏิบัติวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร ซ้อมแผนดับเพลิง 
พร้อมติดต้ังถังดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเตรียมถังดับเพลิงและลูกบอลดับเพลิง ให้มีจํานวน
เพียงพอสาํหรับป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้น และยังมีอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ช่วยป้องกัน เช่น 
 1) ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 
 - ชนิดผงเคมี จํานวน 5 ถัง 
 - ชนิด ก๊าซ CO2 จํานวน 3 ถัง 
 - ชนิด Water Mist จํานวน 6 ถัง 
 - ชนิด HALOTRON จํานวน 1 ถัง 
 2) ลูกบอลดับเพลิง จํานวน 6 ลูก 
 3) เครื่องเตือนควันไฟ  
 4) ป้ายทางหนีไฟ, ป้ายสัญลักษณ์ถังดับเพลิง และบันไดหนีไฟ 
 2. มีระบบคีย์การ์ด และระบบสแกนลายนิ้วมือ 
 มีการติดต้ังประตูควบคุมการเปิด - ปิด ด้วยระบบคีย์การ์ดและระบบสแกนลายนิ้วมือ เพ่ือรักษา
ความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ โดยติดตั้งที่ประตูห้องข้อสอบ ห้องอัดสําเนา ห้องสํานักงาน และ
ห้องพักอาจารย์ 
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 3. เครื่องฟอกอากาศ 
 การทํางานกับเครื่องพิมพ์สําเนา กระดาษจํานวนมาก และผู้ร่วมงานหลายคนย่อมมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจของบุคลากร ทั้งน้ี สํานักทดสอบฯ มีการติดต้ังและวางเคร่ืองฟอกอากาศใน
ห้องที่มีความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจของบุคลากร เช่น ห้องอัดสําเนา ห้องทําข้อสอบ ห้องประชุม และ
ห้องขนาดเล็ก แต่มีคนใช้งานจํานวนมาก 
 4. พัดลมระบายอากาศ 
 สํานักทดสอบฯ ให้ความใส่ใจและดูแลผู้ปฏิบัติงาน ห้องอัดสําเนาและห้อง 812 จึงติดต้ังพัดลม
ระบายอากาศเพ่ิมเติม (เดิมมีเครื่องฟอกอากาศติดต้ังภายในห้องแล้ว) เพ่ือช่วยถ่ายเทอากาศ และกลิ่นที่เกิด
จากการใช้งานเคร่ืองพิมพ์สําเนา และฝุ่นกระดาษจากการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 
 5. หน้ากากอนามัย 
 ในภาพรวมของห้องทํางานส่วนรวม จะมีเครื่องฟอกอากาศแล้ว สํานักทดสอบฯ ได้จัดเตรียม
หน้ากากอนามัยสําหรับป้องกันฝุ่นเบ้ืองต้นไว้สําหรับการทํางานที่ต้องเคล่ือนที่ไปห้องต่าง ๆ ด้วย โดยมีจุดวาง
หน้ากากอนามัยไว้ภายในห้องทําข้อสอบ เพ่ือสะดวกนําไปใช้งาน 
 6. รถเข็นและเสื้อพยุงหลัง 
 สํานักทดสอบฯ มีการผลิตและขนย้ายกระดาษที่ในงานผลิตแบบทดสอบจํานวนมาก ดังนั้น         
จึงจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยอํานวยความสะดวก และช่วยป้องกันร่างกายเบ้ืองต้น เช่น  
 - รถเข็น 4 ล้อ สําหรับเคลื่อนย้ายของหนักและการขนส่งที่มีจํานวนมาก 
 - รถเข็น 2 ล้อ สําหรับเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ เช่น ตู้เหล็ก 
 - รถเข็น HAND TRUCK สําหรับขนแบบทดสอบที่วางไว้บน พาเลท 
 - รถเข็น 2 ล้อ สําหรับการขนของ ขึ้น - ลง บันได 
 - รถเข็น 4 ล้อ ขนาดเล็ก เพ่ือใช้ในพ้ืนที่ที่จํากัด 
 - ลิฟต์ไฮดรอลิค สําหรับขนของขึ้น - ลง ระหว่าง ช้ัน 1 และช้ัน 2 
 - เสื้อพยุงหลัง สําหรับใส่เพ่ือช่วยให้ร่างกายกระชับและสร้างลักษณะนิสัยการยกของที่ถูกวิธี   
 7. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในที่ทํางานที่ได้มาตรฐานเหมาะสม ทั้งแสงสว่าง อุณหภูมิ โต๊ะ และเก้าอ้ี 
 8. จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 สํานักทดสอบฯ จัดให้มีตู้ยาสามัญประจําบ้านติดต้ังภายในสํานักงานและกระเป๋าปฐมพยาบาล 
พร้อมยา สําหรับใช้ภายใน - ภายนอกสถานที่ หรือใช้ในโครงการบริการวิชาการ (มีอุปกรณ์วัดความดันโลหิต 
และที่ช่ังนํ้าหนัก) 
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 (4) สินทรัพย์ (Assets) 
 สํานักทดสอบฯ ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Asset) และจับต้องไม่ได้ (Intangible 
Asset) ดังน้ี 
 - อาคารสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นอาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องผลิตข้อสอบ (เอกสารอัดสําเนา) ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการฝ่ายสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ ห้องเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และห้องพักบุคลากร 
 - ครุภัณฑ์ที่ใช้ผลิตแบบทดสอบ เช่น เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล และเคร่ืองเรียงพับนับเย็บ 
 - ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เช่น เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ และกระเป๋าหิ้ว 
 - สินทรัพย์ทางปัญญา ประกอบด้วย แบบทดสอบ เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน และงานวิจัย 
 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อสอบ 
 - ยานพาหนะ (รถตู้) สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานและบริการทางวิชาการของสํานักทดสอบฯ 
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 (5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) 
 กฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 10 แสดงกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

หมวด กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
1. การบริหาร - ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559

- ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2, 3, 4, 5) พ.ศ.2559 
- ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 
- ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
- ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 
- จรรยาบรรณบุคลากร มศว พ.ศ.2560 
- จรรยาบรรณบุคลากร มศว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากร ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

2. การบริหารจัดการ - ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2559 
- ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
- ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 3, 4) พ.ศ.2561 
- ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สํานัก และส่วนงานที่เรียกช่ืออ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า พ.ศ.2559 
- ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สํานัก และส่วนงานที่เรียกช่ืออ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า (ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ.2561 

3. การเรียนการสอน
และด้านวิชาชีพ 

- ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

4. การวิจัย - กองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2559
- นโยบายงานวิจัย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

5. การบริการวิชาการ - นโยบายและแนวทางการปฏิบัติโครงการบริการวิชาการ
- หลักเกณฑ์คา่ใช้จ่ายสําหรับการจัดโครงการบริการวิชาการ 
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 รายชื่อผู้บริหาร ประจําปีการศึกษา 2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ 
 
 รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ รักษาการผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
  (เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป) 
รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
  (เดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2562) 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  (เดือนเมษายน 2562 - ปัจจบัุน) 
อาจารย์ ดร.มานิดา ชอบธรรม หัวหน้าฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ  
  (เดือนมกราคม 2561 - พฤศจิกายน 2561) 
อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
  (เดือนพฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน 
นางสาวสว่างจิตร ์ พัชรมณีปกรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ 
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 (2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers and Stakeholders) 
 สํานักทดสอบฯ มีกลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขอบเขตที่กว้าง เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่เน้น
งานบริการเป็นสําคัญ ขณะเดียวกันมีผู้เรียนเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา แตกต่างจากคณะวิชาอื่น ๆ 
รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 11 แสดงผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 

งานบริการ 
/หลักสูตร 

ประเภทของลกูค้า/ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

จํานวน (คน)
(คาดการณ์)

ความต้องการ
/คาดหวัง 

การตอบสนอง
ที่สําคัญ 

การสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียน 

สถานศึกษา  
(ผู้บริหาร/ครู/
นักเรียน) 

108,000 1. ความไวของข้อสอบ
คัดเลือก 
2. ความถูกต้องแม่นยํา 
ในการประมวลคะแนน
สอบ 
3. การเอ้ืออํานวย 
ความสะดวกในการสอบ 
เพ่ือลดความลําเอียง 
(bias) ที่อาจจะกระทบ
การสอบของนักเรียน 
 

1. การมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการสร้าง
ข้อสอบ การจัดสอบ 
และการประมวลผล 
2. การอํานวย 
ความสะดวกเพ่ือลด
อุปสรรคที่อาจจะ 
เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด 
3. การจัดทําคูม่ือ 
การสอบและ 
การจัดสอบ 

การสอบคัดเลือก
เพ่ือให้
ทุนการศึกษา 

หน่วยงานที่ให้ทุน 
(ผู้บริหารหน่วยงาน/
โรงเรียน/พนักงาน/
นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา) 

10,000

การสอบคัดเลือก
บุคลากร 
เข้าทํางาน 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน (ผู้บริหาร
หน่วยงาน/พนักงาน/ 
ผู้เข้าสอบคัดเลือก
ทํางาน) 

1,000

การสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ  
(ผู้บริหาร/อาจารย์/
ผู้สําเร็จการศึกษา) 

1,000
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ตารางที่ 11 แสดงผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ (ต่อ) 
งานบริการ 
/หลักสูตร 

ประเภทของลกูค้า/ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

จํานวน
(คน) 

ความต้องการ
/คาดหวัง 

การตอบสนอง
ที่สําคัญ 

การจัดโครงการ
บริการชุมชนใน
พ้ืนที่บริการของ 
มศว ในจังหวัด
นครนายกและ
สระแก้ว 

- ผู้บริหารโรงเรียน
และครูผูส้อน 
- บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
บุคลากรเทศบาล
ตําบล 

258 1. ความรู้ทีส่ามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน 
2. ประสบการณ์ที่
เสริมสร้างการเรียนรู้ 
 

1. การมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการอบรม 
และการจัดกิจกรรมที ่
สร้างเสริมประสบการณ์
ในการเรียนรู ้
2. การอํานวย 
ความสะดวกและ 
จัดสภาพแวดล้อมที่ 
เอ้ือต่อการเรยีนรู้ 
3. การจัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรมท่ี
กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรม
สามารถเรียนรูไ้ด้ด้วย
ตนเอง 

หลักสูตร  นิสิตปริญญาโท 9 1. การจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. กระบวนการสนับสนุน
ให้จบการศึกษาภายใน  
2 ปี 
3. การเอ้ืออํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้จาก
อาจารย์และบุคลากรของ
สํานักทดสอบฯ 
4. การจัดสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นิสิต 

1. การจัดระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตร
ที่สนับสนุนการเรียนรู้
ของนิสิต 
2. การจัดระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ 
3. การจัด
สภาพแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ให้มีประสทิธิภาพ 
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 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหน่ึงของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน สํานักทดสอบฯ ได้คํานึงถึง
กระบวนการในการให้้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหมายนํามาจัดทํา 
แผนบริการวิชาการประจําปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทํา   
เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตให้มีประสบการณ์จากสภาพจริง และนํามาใช้้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน และสังคมอย่างย่ังยืน 

 
 

 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ (Suppliers and Partners)  
 สํานักทดสอบฯ มีผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่ทําหน้าทีอํ่านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ แสดงในตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 12 แสดงผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทต่องานบริการ/หลักสูตร การจัดการและการสื่อสาร
1. บริษัทขายวัสดุ/อุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับการผลิตแบบทดสอบ 

1. การส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพและทนัต่อเวลาในการใช้งาน 

1. การสื่อสารสองทาง 
2. การสร้างสมัพันธภาพ 
เชิงบวกแบบกัลยาณมิตร 
3. การป้อนข้อมูลย้อนกลับ 
เพ่ือควบคุมการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. บริษัททําความสะอาด 1. การจัดการสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการดําเนินงาน
ของสํานักทดสอบฯ  
2. การจัดการสภาพแวดล้อมที่ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค  

3. บริษัทรถเช่า 1. การส่งมอบรถที่ให้บริการเช่าที่มี
สภาพสมบูรณพ์ร้อมต่อการใช้งาน 
2. การควบคุมคุณภาพการบริการของ
พนักงานขับรถ  
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 
 ในปัจจุบันมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีพันธกิจด้านการบริการการสอบท่ีสอดคล้องกับสํานัก
ทดสอบฯ แต่ด้วยสํานักทดสอบฯ มีพันธกิจด้านการบริการการสอบที่แข็งแกร่ง ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 
 (1) ลําดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 
 สํานักทดสอบฯ มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ ทั้งในด้านการบริการและการผลิต
บัณฑิต สําหรับการบริการทางวิชาการน้ัน เป็นการให้บริการแบบให้เปล่า เพ่ือยกระดับการแข่งขันของประเทศ
ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 13 แสดงผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ประเภท 
การแข่งขนั 

คู่แข่งขนั ผลการดําเนนิงาน
เม่ือเปรยีบเทยีบกับคู่แข่ง

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ

1. การบริการ
การสอบ 

1. หน่วยงานด้านการทดสอบ
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ได้แก่  
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. จํานวนผู้รับบริการ
ที่เป็นประจําทุกปีเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
ทั้งในด้านจํานวนหน่วยงาน
และจํานวนคนรับบริการ  
เมื่อเปรียบเทียบจาก พ.ศ. 
2559 ถึงปัจจบัุน  
2. จํานวนผู้รับบริการ 
เป็นครั้งคราวเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเน่ือง เมื่อเปรียบ 
เทียบจาก พ.ศ. 2559 ถึง
ปัจจุบัน 

1. ระบบและกลไกการบริการ
ที่มีคุณภาพ 
2. คุณภาพของบุคลากรของ
สํานักทดสอบฯ ทั้งสายวิชาการ
และปฏิบัติการ 
3. มาตรฐานการคัดเลือก
บุคลากรระดับคุณภาพที่ 
สนับสนุนงานของ 
สํานักทดสอบฯ จากภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. มาตรฐานการสร้างและ 
ผลิตแบบทดสอบ 
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ตารางที่ 13 แสดงผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (ต่อ) 
ประเภท 

การแข่งขนั 
คู่แข่งขนั ผลการดําเนนิงาน

เม่ือเปรยีบเทยีบกับคู่แข่ง
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ

2. การผลิต
บัณฑิต 

หลักสูตรปรญิญาโท  
สาขาที่เก่ียวข้องกับการวัด
และการประเมินของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
- สาขาการวัดและประเมินผล
การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- สาขาวิจัย วัดผล และสถิติ
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
- สาขาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นิสิตที่จบการศึกษาแล้ว 
ร้อยละ 100 เรียนจบ
ภายในเวลาไม่เกิน  
2 ปีการศึกษา 1 ภาคเรียน 
ข้อมูลหลังจากการเปิด
หลักสูตรในปีการ 
ศึกษา 2558 
 

1. ระบบ และกลไกใน 
การบริหารหลกัสูตรที่มีคุณภาพ
2. คุณภาพของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร น่ันคือ
คณาจารย์ทุกคนใน 
สํานักทดสอบฯ รวมถึงการให้ 
การสนับสนุนที่ดีของบุคลากร
สายปฏิบัติการ 
3. จํานวนบุคลากร  
ทั้งสายวิชาการ และ 
สายปฏิบัติการ ที่มีจํานวนมาก 
จึงสามารถช่วยกันดูแลหลักสูตร
ได้เป็นอย่างดี 

3. การบริการ
วิชาการ 

หน่วยงานที่มีการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ ได้แก่  
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. ระบบและกลไก
การบริการทางวิชาการ 
แก่สังคม 
2. กระบวนการบริการ 
ทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
3. ผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ 
ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนหรือการวิจัย 

1. การฝึกอบรมด้านการพัฒนา
วิชาชีพให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนให้
คําปรึกษาด้านการวัดประเมิน 
ผลและการวิจัย และเป็น
ผู้เช่ียวชาญให้แก่คร ู
2. คณาจารย์มีความเช่ียวชาญ
ด้านการวัดประเมินผลและ 
การวิจัย ที่สามารถบริการ
วิชาการให้กับบุคลากร 
ทางการศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก 
3. การมีเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานการศึกษา 
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
 สํานักทดสอบฯ มีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นในด้านการบริการแต่ลดลงในด้านการผลิต
บัณฑิต อย่างไรก็ดี สํานักทดสอบฯ มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือยกระดับความสามารถ 
ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 
โดย 
 1. พัฒนาศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับระบบการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการ
การสอบ 
 2. พัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศไต้หวัน และมีโครงการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง 
 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บริการ
ด้วยระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. กําหนดระบบและกลไกในการสร้างศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์และการดําเนินงานของศูนย์
ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว 5 ปี 
 5. ด้านการผลิตบัณฑิต เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากโครงสร้างประชากรของไทยท่ีเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ สํานักทดสอบฯ จึงมีการสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพ่ือทดแทนจํานวนนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท   
ที่ลดลง 
 
 
 (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
 1. ผลการตัดสินคัดเลือกโครงการบริการสอบคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็น
ผู้รับบริการ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพการบริการจากผู้รับบริการ 
 3. ผลการคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาโท จากบัณฑิตวิทยาลัย 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสํานักทดสอบฯ ทั้งเป็น
การสร้างโอกาส (Opportunity) และสภาวะคุกคาม (Threat) ทั้งในด้านการจัดสอบที่ผ่านมาในอดีตที่เป็น 
paper and pencil แต่ในปัจจุบันเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น สํานักทดสอบฯ    
จึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมโอกาสการยกระดับการแข่งขันของสํานักทดสอบฯ 
 
 
 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) 
 ในด้านการปรับปรุงผลการดําเนินการ สํานักทดสอบฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะ     
การบริการและการผลิตบัณฑิต ดังน้ี 
 1. พัฒนาศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
 3. พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสําหรับนิสิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตร 
4+1) 
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หมวด 1 

การนําองค์กร 
 

 
1.1 การนาํองค์กรโดยผูน้ําระดับสูง 
ก. วิสัยทัศน์ ค่านยิม และพนัธกิจ 
 (1) วิสัยทัศน์ ค่านยิม และพนัธกิจ 
 การนําองค์กรของผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีมและยอมรับความคิดเห็น
ของบุคลากรทุกระดับ ในด้านการกําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของสํานักทดสอบฯ จึงเกิดจาก
กระบวนการกลุ่ม โดยการจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือให้บุคลากรของสํานักทดสอบฯ ได้ร่วมกันระดมความ
คิดเห็นเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม พร้อมทั้งมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของสํานัก
ทดสอบฯ ร่วมด้วย เพ่ือปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกันในครั้งที่มีการประชุมแผนปฏิบัติงานประจําปี 2561 ดังน้ี 
 วิสัยทัศน์  
 เป็นองค์กรช้ันนําแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการบริการวิชาการบนฐานคุณธรรม 
 ค่านิยม  
 ค่านิยมของสํานักทดสอบฯ  
 E = Excellence มุ่งความเป็นเลิศ  
 P = Professionalism ความเป็นมืออาชีพ  
 T = Team ทํางานเป็นทีม  
 B = Business partnership เป็นพันธมิตรในการทํางาน 
 พันธกิจ 
 สํานักทดสอบฯ รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงบประมาณการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือเผยแพร่แก่สังคม  
 2. สร้างพัฒนาเคร่ืองมือวัดที่เป็นมาตรฐานและเป็นแหล่งสืบค้นเพ่ือการประเมินและ/หรือส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดการประเมินการวิจัยและสาชาวิชาที่เก่ียวข้องให้มีความรู้
ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4. ส่งเสริมเผยแพร่และบริการทางวิชาการด้านการวัดการประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
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 (2) การส่งเสรมิให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
 บุคลากรของสํานักทดสอบฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบสําหรับการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ถูกกฎระเบียบ กฎหมาย และจริยธรรม โดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพฤติกรรมที่เน้นกระบวนการ
ทางปัญญา ได้แก่ การเป็นตัวแบบ ในการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ในระดับหน่วยงาน ได้มีการทําความตกลงจากการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนของสํานัก
ทดสอบฯ ทั้งในด้านการบริการสอบ การปฏิบัติงานที่เร่งด่วนนอกเวลาราชการ และการปฏิบัติงานเพื่อ      
การบริการชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้านมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม  
 นอกจากน้ี ในด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ที่เก่ียวข้องกับการะบวนการสอบคัดเลือกภายใต้ 
การกํากับดูแลของสํานักทดสอบฯ ได้มีการจัดทําคู่มือคุมสอบ เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการคุมสอบทุกคนมี
พฤติกรรมที่ถูกกฎระเบียบ กฎหมาย และจริยธรรม 
 
 
 (3) การสรา้งสถาบันที่ประสบความสาํเรจ็ 
 ด้วยงานบริการด้านการสอบของสํานักทดสอบฯ เป็นพันธกิจหลักของสํานักทดสอบฯ และเป็นสิ่งที่
สร้างช่ือเสียงให้แก่สํานักทดสอบฯ มายาวนาน ส่งผลให้ได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้าง แต่ด้วยงานบริการ
การสอบ มีความละเอียดอ่อน และอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ดังนั้น การบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับสูง จึงเป็นปัจจัยสร้างความสําเร็จให้แก่สํานักทดสอบฯ และเพ่ือให้ผลการดําเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย จึงมีการกําหนดระบบการบริหารการบริการการสอบและสร้างกลไกขับเคลื่อนความสําเร็จของ   
การบริการทุกโครงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกํากับติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ ๆ โดยคณะกรรมการ
บริหารโครงการย่อย ๆ ทุกโครงการ นอกจากน้ี ในโครงการบริการสอบที่ให้บริการเป็นประจําทุกปี จะมีแบบ
ประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการและมีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาให้การบริการมีคุณภาพ
มาตรฐานมากข้ึนและทําให้เสียงของผู้รับบริการมีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของสํานักทดสอบฯ มากขึ้น 
 ในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ มีกระบวนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน 
โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการวัด และประเมินผล มีการพัฒนาแบบทดสอบด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ 
และได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหลายครั้ง ทั้งคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยตรวจสอบเนื้อหา   
การใช้ภาษา ความถูกต้องของเฉลย มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดพิมพ์แบบทดสอบ แล้วนํา
แบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าความยากง่าย และ    
หาค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ปรับปรุงแบบทดสอบให้ดีย่ิงขึ้น แล้วนําไปทดลองใช้ และวิเคราะห์ทาง
สถิติอีกคร้ัง รวมท้ังหาเกณฑ์ปกติ (Norm) จนได้แบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน 
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 ในด้านหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ได้ให้ความสําคัญกับการนําเอาผลการประเมินจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรฯ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต  
มาใช้ในการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรวิทยาการการประเมิน มีการรับฟังผู้เรียน 
หลายช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มนิสิตปัจจุบัน โดยมีกระบวนการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของ 
นิสิตและอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน และต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มีกระบวนการวางแผน 
ปรับปรุงจากผลการดําเนินการในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน    
การสอน สําหรับการรับฟังเสียงลูกค้าในอดีต คือ นิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว สํานักทดสอบฯ มีกิจกรรมให้   
เข้ามามีส่วนร่วมกับทางหลักสูตรฯ มีการทํางานร่วมกันผ่านการจัดโครงการต่าง ๆ ส่วนกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทาง
หลักสูตรฯ นําผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาผ่านผู้ใช้บัณฑิตโดยครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
 3) ด้านทักษะทางปัญญา  
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
 นํามาใช้ในการพิจารณา และวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
นอกจากน้ี ยังคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของการลดลงของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น จึงอยู่ 
ในระหว่างการดําเนินการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทํา
หลักสูตร 4+1 ในอนาคต 
 ในด้านบริการวิชาการ เพ่ือให้การดําเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการฯ มีความย่ังยืนจึงได้ดําเนินการ
ให้ผู้ทํางานทุกระดับทราบถึงบทบาทและพฤติกรรมที่จําเป็นที่พึงปฏิบัติสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม       
ในการทํางาน เพ่ือให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จใช้เกณฑ์และเคร่ืองมือคุณภาพในการดําเนินการ อีกทั้ง
เพ่ือประสบความสําเร็จในระยะสั้น ฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ที่เป็นระบบโดยเน้นจัดทํา    
แผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับความท้าทายความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์พร้อมกําหนดตัวช้ีวัด 
เพ่ือให้สามารถวัดความสําเร็จในทุกโครงการโดยกระบวนการทํางาน จะมีการเลือกใช้สารสนเทศ ที่เหมาะสม
กับความสําคัญแต่ละงาน กรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนจะถูกนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจรับผิดชอบงานในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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ข. การสื่อสารและผลการดําเนนิการขององค์กร 
 (1) การสื่อสาร 
 สํานักทดสอบฯ มุ่งเน้นความสําเร็จในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ในด้านการสื่อสาร
ภายในองค์กรจะให้ความสําคัญกับการสื่อสารแบบสองทางและการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร โดยมีการดําเนินการด้านการสื่อสารภายในสํานักงานฯ กับบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงานของ
สํานักทดสอบฯ ดังน้ี 
 ผู้บริหารกับบุคลากรสายวิชาการ ในการสื่อสารขององค์กรด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยงานผู้บริหารได้มีการวางแผนในการสื่อสารและดําเนินการ 
ตามแผนการสื่อสารในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงาน เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (แบบแนวด่ิง 
Downward communication และ แบบ Vernal communication) และแบบแนวนอน (Horizontal 
communication) ทั้งน้ี การดําเนินงานแบ่งตามโครงสร้างเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่  
 ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ หัวหน้าฝ่ายได้วางแผนการดําเนินงานตลอดปีงบประมาณ มีการ
ประชุมฝ่ายสร้างฯ ที่กําหนดไว้ในปฏิทินการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ มีการสื่อสารผ่านช่องทาง LINE 
Application, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพ่ือให้บุคลากรในฝ่ายตลอดจนบุคลากรสายวิชาการท่ีต้อง
ปฏิบัติงานตามขอบเขตการทํางานของตนเอง ตลอดปีงบประมาณได้มีการจัดประชุมตามกําหนด 1 ครั้ง / 
เดือน 
 ฝ่ายการเรียนการสอน หน้าที่กํากับด้านหลักสูตรฯ การเรียนการสอน ได้กําหนดแผนการดําเนินงาน
โดยมีการสื่อสารผ่านการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตามท่ีกําหนด สื่อสารกับผู้เรียนอย่างสมํ่าเสมอ  
 ฝ่ายบริการวิชาการ มีการส่ือสารในการดําเนินงานจากหัวหน้าฝ่ายไปยังบุคลากรที่สังกัดในฝ่ายให้
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนปฏิบัติงานประจําปี  
 สําหรับผู้บริหารระดับสูง เมื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดนโยบายและ    
แผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือให้บุคลากรได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผน    
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 ผู้บริหารกับบุคลากรสายปฏิบัติการ ผู้บริหารที่กํากับดูแลบุคลากรสายปฏิบัติการข้ันต้นเป็น
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ มีการส่ือสารกับบุคลากรโดยมีการจัดประชุมสายปฏิบัติการถ่ายทอด
นโยบายการปฏิบัติงานตามกรอบและระเบียบปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีเลื่อนระดับสูงขึ้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทํา KPI ของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ ถ้าวาระสําคัญที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานจะถ่ายทอดหรือมอบหมายนโยบาย          
การปฏิบัติการต่าง ๆ ของสายปฏิบัติการจะเข้าร่วมประชุมด้วย ตลอดจนมีการสื่อสารผ่าน LINE Application, 
Facebook และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ทั้งนี้ในการสื่อสารระดับองค์กรมีการติดตามประเมินผล  
การสื่อสารเป็นคร้ังคราว 
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 สําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้รับบริการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ทางฝ่ายบริการวิชาการ    
จะมีรูปแบบและวิธีการสื่อสาร โดยการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Mail), Facebook และ LINE Application รวมถึงการติดต่อประสานงาน และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
หน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือ 
 
 
 (2) การมุ่งเนน้การปฏิบัติ 
 สํานักทดสอบฯ ให้ความสําคัญกับการแปลงนโยบายสู่แผนและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วนงาน และให้ความสําคัญกับการกํากับ ติดตาม และประเมินผล   
โดยใช้หลักการ top-down และ bottom-up ดังน้ี  
 1. การกําหนดยุทธศาสตร์ของสํานักทดสอบฯ โดยผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ ได้นําเสนอนโยบาย
ประจําปีในที่ประชุมปฏิบัติการ พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จากน้ัน แล้วแต่ละส่วนงานโดยหัวหน้าฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย และผู้อํานวยการสํานักงานฯ จะนําข้อเสนอมาพิจารณา
กับบุคลากรในส่วนงานเพ่ือปรับเป็นยุทธศาสตร์ของส่วนงาน แล้วจึงนํามาประชาพิจารณ์อีกครั้งเพ่ือปรับปรุง 
ให้เป็นไปตามความคิดเห็นร่วมของบุคลากรทุกคน เพ่ือนําสู่การปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป 
 2. การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติในระยะยาว 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้ง  
ตัวบ่งช้ีผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมโดยความเห็นชอบของบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติการ และ
บรรจุเข้าในตารางปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจท่ีตรงกันและเกิดจากความเห็นชอบ
ของบุคลากรทุกคน อีกทั้งการมีตารางแผนปฏิบัติงานจะเป็นประโยชน์ในการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน 
ตลอดทั้งปี 
 3. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีและตามโครงสร้างการบริหารงานของ
สํานักทดสอบฯ เมื่อมีประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคจะมีการรายงานทันทีจากผู้ที่เผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรค
ดังกล่าว เพ่ือนําไปสู่การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทันท่วงที นอกจากน้ี ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ  
6 เดือน เพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนหลังจากตอบสนองเป้าหมายของสํานักทดสอบฯ ได้อย่าง
ครอบคลุม  
 จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสํานักทดสอบฯ เผชิญกับปัญหาเน่ืองมาจากความเร่งด่วนในการบริการ
การสอบ ผู้อํานวยการสาํนักทดสอบฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาในทันที 
และจากการดําเนินงานแก้ปัญหาในคร้ังน้ี พบว่า สามารถจัดการงานบริการได้เรียบร้อย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้ทันที 
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1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก. การกํากับดูแลองค์กร 
 (1) การกํากับดูแล 
 ในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ มีการกํากับดูแลโดยกําหนดกรอบและตารางเวลา        
เพื่อประชุมคณะกรรมการฝ่ายสร้างฯ ร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การประสานงานกับฝ่ายบริการการสอบ          
เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผน และกําหนดกรอบแนวทางในการสร้างแบบทดสอบในแต่ละปี โดยวางแผนทั้ง   
ด้านบุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาในการติดตามการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบแก่คณาจารย์ และประชุมคณะกรรมฝ่ายฯ ตามกําหนดการ
เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาแบบทดสอบในทุกขั้นตอนตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือให้ได้
แบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน 
 ในด้านหลักสูตร มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมีการดําเนินงาน       
โดยคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐานของหลักสูตรในทุกด้าน ทั้งในด้านของคุณภาพโดยให้ครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
 3) ด้านทักษะทางปัญญา  
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
 ในด้านบริการวิชาการ ได้ยึดหลักการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ   
ที่ดี 10 ข้อ ได้แก่  
 1) หลักประสิทธิผล  2) หลักประสิทธิภาพ  
 3) หลักการตอบสนอง  4) หลักภาระรับผิดชอบ  
 5) หลักความโปร่งใส  6) หลักนิติธรรม  
 7) หลักความเสมอภาค 8) หลักการมีส่วนร่วม  
 9) หลักการกระจายอํานาจ  10) หลักคุณธรรมจริยธรรม 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและกํากับดูแลให้บุคลากรในฝ่ายทุกระดับดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า  
มีการดําเนินการทุกพันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม รวมท้ังการกํากับดูแล  
และติดตามการทํางานมีการรายงานในคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เพ่ือดูแลองค์กรอย่างมีความ
รับผิดชอบ 
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 ผู้อํานวยการ บริหารงานและกํากับดูแลสํานักทดสอบฯ โดยมีรองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
หัวหน้าฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน และ
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากน้ี ยังมี   
การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสํานักทดสอบฯ โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ทําหน้าที่กํากับดูแลการบริหารงาน  
เชิงนโยบาย ให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 
 
 (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ได้กําหนดเกณฑ์ภาระงานแก่คณาจารย์ ดังน้ี 
 1) เกณฑ์ภาระงานสร้างแบบทดสอบ 
 2) ภาระงานในการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยนําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยคณาจารย์ต้องปฏิบัติงานภาคสนามทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดปีละ 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งต้องปฏิบัติงาน
ภาคสนามในกรุงเทพฯ อย่างน้อย 2 วัน และต่างจังหวัด 5 วัน 
 ในด้านหลักสูตร ส่วนของฝ่ายการเรียนการสอนมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ระเบียบ 
ภาระงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์จะทําการบันทึกผลการปฏิบัติงานลงในระบบ Huris 
จํานวน 2 ครั้งต่อปี โดยในด้านภาระงานการสอนและพัฒนานิสิต ประกอบด้วยภาระงานต่าง ๆ ดังน้ี การสอน
บรรยาย การสอนในรูปแบบที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การสอนปฏิบัติการ วิชาฝึกงาน/นิเทศงานนิสิต วิชา
สัมมนา/หัวข้อเฉพาะทาง วิชาโครงการ/โครงการวิจัย/ปัญหาพิเศษ/ศิลปนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (Term paper) 
ภาระงานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ภาระงานพัฒนานิสิต และภาระงานสนับสนุนงานสอน 
 ในด้านบริการวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในพันธกิจ    
ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้ทําการตกลงไว้โดยทุกคนได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลทุกปีตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยผล
การประเมินการปฏิบัติงานน้ีจะนํามาพิจารณาประกอบการข้ึนเงินเดือนและการให้ค่าตอบแทนตามผลลัพธ์ 
ตามการปฏิบัติงาน (Performance pay) ของบุคลากรในทุกระดับและผลการประเมินถูกแจ้งไปยังผู้ปฏิบัติ 
งานรายบุคคลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการเพ่ิมศักยภาพของการทํางานต่อไป 
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 สํานักทดสอบฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง  
 รอบที่ 1 ระหว่าง เดือนสิงหาคม   ถึง  เดือนมกราคม   ของปีถัดไป 
 รอบที่ 2 ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนกรกฎาคม ของปีเดียวกัน 
 สํานักทดสอบฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการของสํานัก
ทดสอบฯ ตามองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยแบ่งเป็น 
 1. การประเมินผลสมรรถนะของการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
 1.1 สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 10 
 1.2 สมรรถนะประจําสายงานหรือสมรรถนะทางการบริหาร แล้วแต่กรณี คิดเป็นร้อยละ 20 
 หรือกรณีมีสมรรถนะหลักของสํานักทดสอบฯ เพ่ิมเติม ให้สัดส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 5 โดยแบ่งสัดส่วน
จากสมรรถนะประจําสายงานหรือสมรรถนะทางการบริหาร 
 2. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน คิดเป็นร้อยละ 70 ประกอบด้วย 
 2.1 ภาระงานหลัก คิดเป็นร้อยละ 50 
 2.2 ภาระงานส่วนกลางของส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 10 
 2.3 ภาระงานตามยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 10 
 โดยจัดทําข้อตกลงการประเมินเป็นรายบุคคล  ระหว่างผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน                 
มีคณะกรรมการกลั่นกรอง และเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ แจ้งผลให้
ผู้รับการประเมินทราบ และจะมีแผนในการพัฒนาตนเองในรอบถัดไป 
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ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
 (1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน 
 สํานักทดสอบฯ ให้ความสําคัญกับการดํารงตนเป็นแบบอย่างของสังคม และปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุกคนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (role model) ให้แก่บุคลากร 
 ในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ได้มีขั้นตอนดําเนินงานสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ     
ตามมาตรฐาน มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสร้างและพัฒนาฯ เพ่ือกํากับ ควบคุม และตรวจสอบในทุก
ขั้นตอน มีผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา ด้านการวัด และประเมินผล ส่วนขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยนํา
แบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี โดยกลุ่มตัวอย่างมีความยินดี
และร่วมมือ ทั้งน้ีได้รายงานผลแก่กลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ในด้านหลักสูตร การดําเนินงานของหลักสูตรฯ ได้ให้ความสําคัญกับการที่คณาจารย์ และบุคลากร  
ที่เก่ียวข้องต้องเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดีงามทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ระบบในการกํากับดูแลและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว โดยการยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการ
บริหารงานสํานักทดสอบฯ บนพ้ืนฐานความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรฐานของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทุกพันธกิจ 
 ในด้านบริการวิชาการ ได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมท่ีมีต่อการวิจัยการบริการ
ตลอดจนการปฏิบัติการต่าง ๆ ของสํานักทดสอบฯ อย่างเป็นระบบซึ่งครอบคลุมกระบวนการหลักของสํานัก
ทดสอบฯ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงเร่ิมจาก 
 1) พิจารณาถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของคณะ 
 2) จัดลําดับความสําคัญและความรุนแรงของความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยการประเมินจากโอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
 3) ตอบสนองต่อความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ และจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม 
 4) ควบคุมติดตามและดําเนินการแก้ไขความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 5) วิเคราะห์ทบทวนและรายงานผลต่อผู้บริหารและนําผลที่ได้มาใช้ในการวางแผนป้องกันต่อไป  
โดยได้จัดให้มีการสื่อสารแผนความเสี่ยงไปยังบุคลากรทุกปีทั้งในด้านรูปแบบและเวลาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
ได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ัน 
 สํานักทดสอบฯ มีการกําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินการจัดสอบที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้ทุกคนได้
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีจรรยาบรรณของสํานักทดสอบฯ กํากับการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักทดสอบฯ 
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 (2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
 สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานสําคัญที่มีจรรยาบรรณเฉพาะหน่วยงาน ได้แก่ จรรยาบรรณของ     
นักการศึกษา จรรยาบรรณของนักวัดและประเมิน ซึ่งบุคลากรยึดเป็นหัวใจของการดํารงตนในฐานะบุคลากร
ของสํานักทดสอบฯ 
 ในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ได้ดําเนินการโดยเน้นยํ้าในที่ประชุมให้บุคลากรทุกคน
คํานึงถึงจรรยาบรรณและเน้นยํ้าในเรื่องการรักษาความลับเก่ียวกับแบบทดสอบของหน่วยงาน รวมถึงในกรณี 
ที่มีผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานอ่ืนมาร่วมดําเนินงาน โดยจะมีการแจ้งในที่ประชุมให้ผู้เช่ียวชาญทราบถึง
ความสําคัญและความจําเป็นในการเก็บรักษาความลับของการทํางาน 
 ในด้านหลักสูตร การดําเนินงานของหลักสูตรฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานที่อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความถูกต้องตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงความมีจริยธรรมของคณาจารย์ของหลักสูตรฯ นั่นคือ การที่คณาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไป  
ตามมาตรฐานของหลักสูตรฯ และของบัณฑิตวิทยาลัย โดยเห็นได้จากการที่หลักสูตรมีการตรวจสอบจาก   
แบบบันทึกการเข้าสอนของคณาจารย์ในวิชาที่แต่ละท่านได้รับผิดชอบ รวมถึง เมื่อการจัดการเรียนการสอน
ครบถ้วนตาม มคอ.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก็ได้มีกระบวนการทวนเกรดเพ่ือเป็นการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของแต่ละวิชา นอกจากน้ี ยังมีการกําหนดช่วงเวลาสําหรับการส่งเอกสารสําคัญต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดอีกด้วย 
 ในด้านบริการวิชาการ ได้ดําเนินการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทุกด้านให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม โดยมี
กระบวนการเร่ิมจากการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรมโดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรการกํากับติดตามพฤติกรรมด้านจริยธรรมผ่านทางกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น กรรมการจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย์ นอกจากน้ันยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
สําหรับบุคลากรเพ่ือให้เกิดการพิทักษ์สิทธ์ิข้ันพ้ืนฐานของคนทํางานและเกิดเป็นพฤติกรรมการทํางานและ 
ระบบการทํางานที่ปลอดภัย โดยมีระเบียบที่กํากับกระบวนการตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขกรณีที่เกิด     
ข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมเรื่องจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต้ังกรรมการสืบหา
ข้อเท็จจริงและดําเนินการตามกฎระเบียบต่อไป 
 สํานักทดสอบฯ มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น งานวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ งานทําบุญ      
วันสงกรานต์ เป็นต้น 
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ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมียุทธศาสตร์ที่สําคัญ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ดังน้ัน 
สํานักทดสอบฯ จึงให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานที่ตระหนักถึงความผาสุกของสังคม และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน 
 
 
 (1) ความผาสุกของสังคม  
 ในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ได้คํานึงถึงการสร้างเครื่องมือที่มีความหลากหลายให้มี
คุณภาพ ทั้งแบบทดสอบวัดด้านถนัดทางการเรียน แบบทดสอบวัดด้านผลสัมฤทธ์ิ และแบบทดสอบด้านจิตพิสัย 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการการสอบให้ได้ข้อมูลความสามารถของบุคลากรท่ีตรงตามความเป็นจริงมาก
ที่สุด โดยจะทําให้สามารถพัฒนาปรับปรุงบุคคลให้ตรงตามความต้องการและพัฒนาศักยภาพได้สูงสุด 
นอกจากน้ี ยังได้คํานึงถึงการประหยัดทรัพยากรในการจัดทําแบบทดสอบ โดยมีแนวทางปฏิบัติให้
คณะกรรมการสร้างฯ จัดพิมพ์แบบทดสอบให้มีจํานวนหน้าน้อยที่สุด เพ่ือให้ใช้กระดาษน้อยที่สุดในการผลิต 
 ในด้านบริการวิชาการ ได้คํานึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมผ่านทางค่านิยมองค์กร
และได้กําหนดพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ 
การเป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยได้นําวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักของสํานักทดสอบฯ  
มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในการให้การสนับสนุนชุมชนด้านต่าง ๆ 
 ในด้านหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน คํานึงถึงความผาสุก และ
ประโยชน์ของสังคม จึงได้กําหนดให้การประเมินและประยุกต์ใช้ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนาได้เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทยอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นวัตถุประสงค์ข้อหน่ึงของการผลิตมหาบัณฑิตของหลักสูตรฯ 
หลักสูตรฯ จึงมีทิศทางในการสนับสนุนงานบริการวิชาการของสํานักทดสอบฯ โดยการกําหนดให้รายวิชา   
บางรายวิชาต้องมีการบูรณาการร่วมกับงานบริการวิชาการของสํานักทดสอบฯ เช่น วิชาประเมินโครงการนิสิต
จะเป็นผู้ออกแบบการประเมิน สร้างเครื่องมือ พร้อมทั้งลงไปเก็บข้อมูลและรายงานผลการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ โดยกระบวนการต่าง ๆ จะมีคณาจารย์ของหลักสูตรฯ คอยกํากับดูแล 
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 (2) การสนับสนุนชุมชน 
 ในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยนําไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งหลังจากการดําเนินการแล้ว สํานักทดสอบฯ จะจัดส่งผลการทดสอบให้กับ
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้หน่วยงานเหล่าน้ันได้นําผลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน 
และชุมชนต่อไป นอกจากนี้ ในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบได้คํานึงถึงความต้องการของชุมชน และ   
กลุ่มผู้รับบริการ โดยมีการกําหนดแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน 
 ในด้านหลักสูตร จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของสํานักทดสอบฯ ในปีที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมาย
ของการบริการ คือ พ้ืนที่ของจังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผู้ที่มารับบริการมีทั้งกลุ่มบุคลากรครู 
และบุคลากรในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากการที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการการประเมิน ได้เข้าไปมีส่วนร่วม พบว่า ช่วยสนับสนุนให้การดําเนินงานของบุคลากรในชุมชน     
ด้านการประเมินมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยจากการที่ผู้เข้ารับบริการนําปัญหาหรือข้อสงสัยมาปรึกษา 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อทั้งสํานักทดสอบฯ และผู้เข้าร่วมรับบริการด้วยกัน ดังจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินของงานบริการวิชาการด้านการนําความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง 
 ในด้านบริการวิชาการ มีกระบวนการสนับสนุนชุมชน โดยเร่ิมจากขั้นตอนการกําหนดชุมชนตาม
ความต้องการการสนับสนุน โดยได้แบ่งชุมชนตามลักษณะความต้องการการสนับสนุนจัดทําโครงการสนับสนุน
การปฏิบัติตามแผนประเมินผลสรุปบทเรียน และนํามาปรับปรุงกระบวนการการดําเนินการสนับสนุนชุมชน
ด้วยงานด้านบริการวิชาการเหล่าน้ีมีระบบการติดตามและวัดผลการดําเนินการทําการสรุปข้อมูลการดําเนินการ 
เพ่ือนํามาใช้ในการทบทวนปรับปรุงการวางแผนการให้การสนับสนุนชุมชนในปีถัดไปด้วย 
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การจัดลําดับความสาํคญั 
ลําดับ โอกาสในการปรับปรุง

1 พันธกิจขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการแบบ Electronic - based
2 ความรับผิดชอบและการสนับสนุนสังคม
3 พฤติกรรมที่ถกูกฎหมายและมีจริยธรรม

 
การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง การพัฒนาศูนย์สอบดิจิทัล
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. การมีศูนย์สอบดิจิทัล
2. การมี Item Bank 
3. การมีระบบการสอบ Electronic - based 

หัวหน้าโครงการ ผู้บริหารสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
และคณะกรรมการโครงการฯ 

งบดําเนินการ เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม
ของสํานักทดสอบฯ 

การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

พ.ค. มิ.ย. คณะกรรมการ จํานวนศูนย์สอบฯ
1 ศูนย์สอบ 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือระดมความคิดเห็น 
วางแผนการดําเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย.  

3. นําข้อสอบลงระบบ ส.ค. ก.ย.  
4. ทดลองใช้ระบบ ส.ค. ก.ย.  
5. พัฒนาระบบ ส.ค. ก.ย. จํานวนระบบ

1 ระบบ 
6. จัดทําข้อสอบเป็นแบบ 
Electronic - based 

ก.ย. ต.ค.  

 

การติดตามประเมินผล มีมาตรฐานมุ่งให้การบริการแบบ Electronic Base
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การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง ความรับผิดชอบและการสนับสนุนสังคม
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1.  
2.  
3.  

หัวหน้าโครงการ ผู้บริหารสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
และบุคลากรสาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาทุกคน 

งบดําเนินการ เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม
ของสํานักทดสอบฯ 

การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 

การติดตามประเมินผล ผ่านโครงการฯ/กิจกรรมของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
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การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง พฤติกรรมที่ถกูกฎหมายและมีจริยธรรม
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1.  
2.  
3.  

หัวหน้าโครงการ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
งบดําเนินการ เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม

ของสํานักทดสอบฯ 
การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 

การติดตามประเมินผล  
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หมวด 2 
กลยุทธ์ 

 
 
2.1 การจัดทํากลยุทธ์ 
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ 
 สํานักทดสอบฯ เน้นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ ได้แก่ 
บุคลากรของสํานักทดสอบฯ ผู้รับบริการ และผู้เรียน 
 
 
 (1) กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์
 สํานักทดสอบฯ ดําเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ก่อนรอบปีงบประมาณ โดยใช้การประชุมพร้อมกัน
ของบุคลากรในที่ประชุมปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และจัดทํา SWOT 
ANALYSIS และนําไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยได้จัดโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสํานักทดสอบฯ 
เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 โดยบุคลากรของสํานักทดสอบฯ มีส่วนร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อน       
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT ANALYSIS) นําผลการวิเคราะห์ไปกําหนดและปรับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ    
3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) ของสํานักทดสอบฯ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ ประจําปี
งบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยมีการบูรณาการโครงการต่าง ๆ ให้มี       
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกับ EdPEx และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 7/2561 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
 
 (2) นวัตกรรม 
 สํานักทดสอบฯ ตระหนักถึงการพัฒนาหน่วยงานโดยใช้องค์ความรู้ที่สั่งสมมายาวนานและบูรณาการ
เข้ากับโลกยุคเทคโนโลยี IT เพ่ือใช้ในการรองรับนวัตกรรมด้านการสอบ ได้แก่ การพัฒนาระบบ E-Testing 
และการพัฒนาศูนย์สอบที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยใช้เทคโนโลยี IT เป็นฐาน ได้แก่      
ศูนย์ทดสอบระดับสมรรถภาพทางภาษาไทย สําหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ศูนย์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษแบบดิจิทัลสําหรับบุคคลทั่วไป และศูนย์ทดสอบทางจิตวิทยาด้วยระบบดิจิทัล 
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 (3) การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ 
 ผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT ANALYSIS (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค /ภาวะคุกคาม)  
ได้ข้อมูล ดังน้ี   
 S - จุดแข็ง 
 1. มีแบบทดสอบวัดความถนัดที่มีมาตรฐาน 
 2. บุคลากรมีความเช่ียวชาญด้านการวัด การประเมิน และการวิจัย 
 3. สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานที่รักษาความลับเป็นอย่างดี 
 4. บุคลากรมีความขยันขันแข็งและอดทน 
 5. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง 
 6. ความสามารถในการรักษาฐานผู้รับบริการเดิมให้คงอยู่ได้ 
 
 W - จุดอ่อน 
 1. การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินที่ทันสมัยไม่เพียงพอ 
 2. การผลิตบุคลากรด้านการวัดและการประเมิน 
 3. ขาดนวัตกรรมด้านการวัดและประเมิน 
 4. บุคลากรที่จะปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในนวัตกรรมด้านการวัดและประเมิน 
 
 O - โอกาส 
 1. หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับแบบทดสอบและการให้บริการของสํานักทดสอบฯ 
 2. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการวัด การวิจัย และการประเมิน  
 3. นโยบายรัฐบาลให้ความสําคัญเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 
 
 T - อุปสรรค /ภาวะคุกคาม 
 1. มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ทําให้มีงบประมาณเงินรายได้ลดลง 
 2. การสอบคัดเลือก เช่น การเข้าศึกษาต่อ การเข้าทํางาน เป็นต้น มีการแข่งขันสูง 
  
 จึงนําไปสู่การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2562 - 2564 แสดงในเอกสารภาคผนวก ก 
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 (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
 สํานักทดสอบฯ มีการกําหนดให้ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายการเรียน
การสอน ดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักทดสอบฯ โดยมีสํานักงานผู้อํานวยการฯ เป็นฝ่ายสนับสนุน       
การดําเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. สร้าง พัฒนา เครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือการประเมินและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 2. ส่งเสริม เผยแพร่ และบริการทางวิชาการด้านการวัด การประเมิน การวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
 3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยา 
เพ่ือเผยแพร่แก่สังคม 
 4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัด การประเมิน การวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยา ให้มีความรู้
ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 โดยกําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรของสํานักทดสอบฯ ดังน้ี 
 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2. การทํางานอย่างชาญฉลาด 
 3. ความเป็นหน่ึงเดียวกัน 
 4. ความคิดสร้างสรรค์ 
 5. ความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
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ข. วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์
 (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 สํานักทดสอบฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการยกระดับการแข่งขันให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย 
เมื่อเทียบเคียงกับคณะ/หน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน ทั้งในด้านการบริการและการผลิตบัณฑิต 
 
 
 (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 การพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใช้หลักการเทียบเคียง (benchmark) กับองค์กรที่มีพันธกิจ
คล้ายคลึงกัน แต่มีสมรรถนะในการแข่งขันระดับสูงในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของสํานักทดสอบฯ เช่น       
ด้านการทดสอบ เทียบเคียงกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านการผลิตบัณฑิต เทียบเคียงกับคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น 
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2.2 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสู่การปฏิบัติ 
 สํานักทดสอบฯ คํานึงถึงการทําแผนยุทธศาสตร์นําสู่การปฏิบัติ โดยให้มีความเช่ือมโยงกันระหว่าง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรม/โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 
 (1) แผนปฏิบติัการ 
 สํานักทดสอบฯ ได้นําแผนยุทธศาสตร์ ไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการสํานักทดสอบฯ ประจําปี
งบประมาณ 2562 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบไว้ใน
แต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
 
 
 (2) การนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
 สํานักทดสอบฯ มีการนําแผนปฏิบัติการถ่ายทอดไปสู่บุคลากรของสํานักทดสอบฯ ในการประชุม
สํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบและนําไปปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี ตามรอบระยะเวลา     
ที่กําหนด 
 
 
 (3) การจัดสรรทรัพยากร 
 สํานักทดสอบฯ มีการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากเงิน
งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และเงินงบประมาณเงินรายได้ 
 
 
 (4) แผนด้านบุคลากร 
 สํานักทดสอบฯ มองเห็นความสําคัญในการนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และ
พัฒนาองค์กรในทุกด้านให้ประสบความสําเร็จได้ สํานักทดสอบฯ จึงจําเป็นต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสํานักทดสอบฯ และ     
เพ่ือให้การปฏิบัติการงานบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น สํานักทดสอบฯ จึงจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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 (5) ตัววัดผลการดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2562 
ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และจัดทําตัวช้ีวัดผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และ
ความสําเร็จของโครงการ 
  
 
 (6) การคาดผลการดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการคาดการณ์ผลการดําเนินการจะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของสํานักทดสอบฯ
และมีการคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ มีการทําแผนบริการความเสี่ยง 
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานัก
ทดสอบฯ 
 
 
 
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการติดตามแผนปฏิบัติการเป็นประจําทุกปี โดยงานนโยบายและแผนของสํานัก
ทดสอบฯ จะจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ จะมี     
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ และนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
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การจัดลําดับความสาํคญั 
ลําดับ โอกาสในการปรับปรุง

1 นวัตกรรมด้านการบริการการสอบ
2 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
3 หลักสูตร 4+1

 
การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง นวัตกรรมด้านการบริการการสอบ
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. การมีระบบการจัดสอบแบบ Electronic Base
2. การมีการดําเนินการบริการการสอบ 
3. การมีการขยายการบริการการสอบเพ่ิมขึ้น 

หัวหน้าโครงการ คณะผู้บริหาร สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
งบดําเนินการ เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม

ของสํานักทดสอบฯ 
การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 

การติดตามประเมินผล  
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การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. มีหลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้น
 

หัวหน้าโครงการ หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
งบดําเนินการ เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม

ของสํานักทดสอบฯ 
การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ดําเนินการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น 

พ.ค. มิ.ย. คณะกรรมการ  

2. เสนอต่อกรรมการ
ประจําหลักสูตร 

ก.ค. ก.ค.  

3. เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ส.ค. ส.ค.  
 

การติดตามประเมินผล การติดตามการดําเนินงานตามกําหนดเวลา



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                     ห น้ า | 46 

การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง หลักสูตร 4+1
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. มีหลักสูตร 4+1
 

หัวหน้าโครงการ หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
งบดําเนินการ เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม

ของสํานักทดสอบฯ 
การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาหลักสูตร 4+1 

มี.ค. มิ.ย. คณะกรรมการ  

2. เสนอต่อกรรมการ
ประจําหลักสูตร 

ก.ค. ก.ค.  

3. เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ส.ค. ส.ค.  
 

การติดตามประเมินผล การติดตามการดําเนินงานตามกําหนดเวลา
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หมวด 3 
ลูกค้า 

 
 
3.1 เสยีงของลูกค้า 
ก. การรับฟังผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอ่ืน 
 (1) ผู้เรียนและลูกคา้กลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 สํานักทดสอบฯ ได้มีการจําแนกกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลัก โดยมี
ช่องทางการสื่อสารของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยช่องทางที่หลากหลายแตกต่างกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับ
อย่างทันท่วงที สามารถนํามาใช้ปรับปรุงการดําเนินงาน โดยฝ่ายบริการวิชาการ สํานักทดสอบฯ ได้จําแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งบทบาทที่เก่ียวข้องกัน แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 14 แสดงกลุ่มผู้รับบริการด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
กลุ่มผู้รับบริการ บริการท่ีให ้ ความต้องการ/

ความคาดหวัง (ผู้รับบริการ) 
แนวทาง และ

วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
ด้านการสรา้งและพัฒนาแบบทดสอบ 
1. กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพของ
แบบทดสอบ 

- ผลคะแนนจาก
การทดสอบ
ภาคสนาม 

- การแปลผลคะแนน และแนวทาง
ในการพัฒนาผูเ้รียนหรือกลุ่มตัวอย่าง
น้ัน ๆ ต่อไป 

- โทรศัพท ์
- จดหมาย 
- จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-Mail) 
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ตารางที่ 15 แสดงกลุ่มผู้รับบริการด้านบริการวิชาการ 
กลุ่มผู้รับบริการ บริการท่ีให ้ ความต้องการ/

ความคาดหวัง (ผู้รับบริการ) 
แนวทาง และ

วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
ด้านบริการวิชาการ 
1. ผู้รับบริการ 
ทุกภาคส่วนทั้ง
ชุมชน ภาครัฐและ
เอกชน 

- การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
และจัดทํา
โครงการต่าง ๆ 
- ให้บรกิาร
วิชาการการ
บริการการสอบ
แก่หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 
- การบริการสร้าง
และจัดทํา
แบบทดสอบแก่
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

- ได้รับความรู้จากคณะที่มี
ความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
- ได้รับความช่วยเหลือ/ความร่วมมือ
ในเรื่องที่ร้องขอและอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของสํานักทดสอบฯ 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การเชิญเข้ารว่มกิจกรรม 
- เว็บไซต์ 
- การใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
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ตารางที่ 16 แสดงกลุ่มผู้รับบริการด้านการผลิตผลงานวิจัย 
กลุ่มผู้รับบริการ บริการท่ีให ้ ความต้องการ/

ความคาดหวัง (ผู้รับบริการ) 
แนวทาง และ

วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
ด้านการผลิตผลงานวิจัย
1. บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

- พัฒนาศักยภาพ
และขีดความ 
สามารถด้าน 
ต่าง ๆ โดยการ
ส่งไปร่วมประชุม 
สัมมนาอบรมและ
ศึกษาต่อ 

- มีการพัฒนาตามศักยภาพ 
การสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพ นําไปซึ่ง 
การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

- การประชุม/สัมมนา
- หนังสือเวียน 
- การสื่อสารผา่นทาง
เว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ 
- จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-Mail) 
- E-document 

2. หน่วยงานที่ให้
ทุนสนับสนุน 

- โครงการวิจัย 
ที่มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ 
ของแหล่งทุนซึง่
กระบวนการวิจัย
ที่มีคุณภาพและ 
มีความถูกต้อง 

- การนําทุนวิจยัไปใช้เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ให้ทุน 
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ตารางที่ 17 แสดงกลุ่มผู้รับบริการด้านการเรียนการสอน 
กลุ่มผู้รับบริการ บริการท่ีให ้

 
ความต้องการ/

ความคาดหวัง (ผู้รับบริการ) 
แนวทาง และ

วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
ด้านการเรียนการสอน 
1. นิสิตบัณฑิต 
ศึกษา 

- จัดการเรียน 
การสอน 
- ปัจจัยสนับสนุน
การศึกษา  
การวิจัย 
- สนับสนุนการ
นําเสนอผลงาน 
ทางวิชาการ 

- ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 
- ความรู้และทกัษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
- จบการศึกษาในเวลาที่กําหนด 
- คุณธรรม จรยิธรรมและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- การได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา 

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
- ระบบประชาสัมพันธ์ 
(จดหมายข่าว/Web board 
ของสํานักทดสอบฯ)  
- การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- การสํารวจความคิดเห็น 

2. นายจ้าง/
ผู้ประกอบการ/  
ผู้ใช้บัณฑิต 

- บัณฑิต/ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

- บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านการประเมิน 
- คุณธรรม จรยิธรรมของบัณฑิต 
- บัณฑิตมีความสามารถใน 
การสื่อสาร และทํางานเป็นทีม 

- การศึกษาดูงาน/เย่ียมชม
กิจการ 
- LINE Application กลุ่ม/
โทรศัพท/์จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) 
- การสํารวจความพึงพอใจ 
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 (2) ผู้เรียนและลูกคา้กลุ่มอ่ืนที่พึงมี 
 สํานักทดสอบฯ จัดให้มีระบบการรับฟังผู้รับบริการหลายช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ    
ทั้งที่เป็นกลุ่มลูกค้าในอดีตและที่น่าจะเป็นในอนาคต สําหรับการรับฟังเสียงลูกค้าในอดีต เช่น สํานักทดสอบฯ 
ได้มีช่องทางการติดต่อผ่านทั้งทางออนไลน์รวมถึงการสื่อสารโดยตรงผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่   
ที่เก่ียวข้อง และมีการสื่อสาร รับฟังเสียงของกลุ่มน้ีโดยการสะท้อนผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนและการสํารวจ
ความคิดเห็นผ่านแบบประเมิน และเป็นช่องทางในการสื่อสารความต้องการมายังสํานักทดสอบฯ ส่วนการรับ
ฟังเสียงของลูกค้าที่น่าจะเป็นในอนาคต สํานักทดสอบฯ มีการพูดคุยประชาสัมพันธ์และรับฟังข้อคิดเห็นผ่าน
ทาง Website, Web board และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อเป็น
ช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าในอนาคต เช่น โครงการอบรมทางวิชาการ และการเข้าไปร่วมกิจกรรม
หน่วยงานที่ขอรับบริการ สํานักทดสอบฯ จึงได้รับฟังเสียงของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้วนําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ ต่อไป 
 หลักสูตรวิทยาการการประเมิน มีการรับฟังผู้เรียนหลายช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน กลุ่มศิษย์
เก่าในอดีตและในอนาคต สําหรับการรับฟังเสียงลูกค้าในอดีต เช่น ศิษย์เก่า สํานักทดสอบฯ มีกิจกรรมให้เข้ามา
มีส่วนร่วมกับทางหลักสูตรฯ มีการทํางานร่วมกันผ่านการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อม
นิสิตก่อนเข้าศึกษาฯ กิจกรรมการแสดงความยินดีผู้สําเร็จการศึกษา กิจกรรมโครงการวิจัย โครงการบริการ
วิชาการ เป็นต้น ส่วนการรับฟังเสียงของลูกค้าในอนาคต สํานักทดสอบฯ มีการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ
เป็นประจําทุกปี ดังน้ัน หลักสูตรวิทยาการการประเมิน จึงใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 
เพ่ือให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังมีแผนในการจัดทําหลักสูตร 4+1 โดยจะต้องทําร่วมกับ
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต ของคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย จึงอยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ และ
ประสานหลักสูตรฯ ที่สามารถร่วมกันจัดทําหลักสูตร 4+1 ได้ 
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ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
 การประเมินความพึงพอใจ สํานักทดสอบฯ เลือกใช้เทคนิคการประเมินที่มีความหลากหลายและ
เหมาะสมกับหลักการ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจกับผู้รับบริการทุกราย นอกจากน้ี    
ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับผู้รับบริการในสภาพจริงของการให้การบริการ และประเมินจาก
เอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ เชิงประจักษ์ เป็นต้น 
 หลักสูตรวิทยาการการประเมิน มีกระบวนการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน และต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มีกระบวนการวางแผน ปรับปรุง 
จากผลการดําเนินการในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน    
เพ่ือจะได้รับทราบถึงผลการดําเนินการ จึงให้นิสิตตอบแบบประเมินผู้สอน (ปค.003) และนําผลประเมิน
ดังกล่าว เข้าพิจารณาในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ   
ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ว่า มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ซึ่งผล    
การประเมินที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรฯ มีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการจัด   
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 
 
 (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
 หลักสูตรวิทยาการการประเมิน มีการรวบรวมสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า   
แต่ละกลุ่มแล้วนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน แต่ทั้งน้ี ยังไม่มีการเปรียบเทียบกับ  
ความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีต่อสถาบันคู่แข่งอย่างชัดเจน แต่หลักสูตรฯ มีแผนจะดําเนินการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กับสถาบันอ่ืน ๆ โดยเริ่มจากสถาบันที่เป็นคู่ความร่วมมือก่อน จากน้ันดําเนินการสร้าง
คู่ความร่วมมือเพ่ิม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรฯ ต่อไป 
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
 สํานักทดสอบฯ ให้ความสําคัญกับการรักษาฐานผู้รับบริการที่มีอยู่เดิม และการขยายฐานผู้รับบริการ
ด้วยการใช้กลยุทธ์สร้างความผูกพันในการรับบริการ เช่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เมื่อมีผู้รับบริการใหม่      
จะให้การบริการที่ตอบสนองความต้องการเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ การให้คําชี้แนะเพื่อให้สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการนําผลลัพธ์จากการบริการมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร รวมท้ังการให้ข้อเสนอแนะ      
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเสนอความร่วมมือระยะยาวจากการรับบริการ เพื่อให้มี
การนําผลลัพธ์ไปพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
 
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
 (1) หลักสูตรและบริการ 
 การค้นหาความต้องการเก่ียวกับลูกค้า โดยการนําเอาสถานการณ์ปัจจุบัน ของแต่ละหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาประเมินสํานักทดสอบฯ ในปีก่อน รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
และมหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ แล้วนําข้อมูลผลการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ        
ความไม่พึงพอใจของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าต่อไป 
 หลักสูตรวิทยาการการประเมิน มีโครงการวิจัยเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความต้องการจากกลุ่ม  
ที่มีความเก่ียวข้องกับหลักสูตรฯ รวมถึงเพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรฯ ผลการวิจัยที่ได้ 
จะนําสารสนเทศที่สําคัญที่จะช่วยให้หลักสูตรวิทยาการการประเมิน เกิดการพัฒนา และสามารถจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
  
 
 (2) การสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
 สํานักทดสอบฯ มีการสนับสนุนลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ ที่แยกตามพันธกิจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
สํานักทดสอบฯ หลายช่องทาง รวมถึงการประชาสัมพันธ์งานบริการของสํานักทดสอบฯ โดยการดําเนินการ
หลายช่องทาง ได้แก่ Website, Facebook, LINE Application, โปสเตอร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์     
โดยเน้นไปในสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ตามการเปลี่ยนแปลงด้านการรับข้อมูลของลูกค้า นอกจากนี้ ยังมี   
การดําเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการของคณะโดยการออกพ้ืนที่ทํางาน ร่วมทํากิจกรรมกับ
กลุ่มผู้รับบริการ 
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 หลักสูตรวิทยาการการประเมิน สํานักทดสอบฯ มีการสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับโอกาส ทั้งทาง     
ด้านการเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียน รวมถึงการได้มีโอกาสได้ลงพ้ืนที่เพ่ือนําความรู้ทางด้านการประเมินไปใช้
ในการทํางานจริง เช่น การสนับสนุนให้นิสิตได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ การวัด การประเมิน และ
การวิจัยเป็นประจําทุกปี การเปิดโอกาสให้นิสิตได้เป็นผู้ประเมินโครงการการบริการวิชาการต่อชุมชนของ 
สํานักทดสอบฯ 
 
 
 (3) การจําแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 สํานักทดสอบฯ ได้จําแนกกลุ่มลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ  
 - กลุ่มผู้รับบริการสอบคัดเลือกประจํา ที่รับบริการเป็นประจําทุก ๆ ปี 
 - กลุ่มผู้รับบริการเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นการรับบริการทั้งการสร้างแบบทดสอบ และการสอบ 
 - กลุ่มผู้เรียนในหลักสูตรวิทยาการการประเมิน  
 - กลุ่มผู้รับบริการวิชาการ ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่พิเศษตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
พ้ืนที่ในจังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
 หลักสูตรวิทยาการการประเมิน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือวางแผนการประชาสัมพันธ์ และรับนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ซึ่งโดยแบ่งได้
เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ กลุ่มที่ทํางานทางด้านการศึกษา และกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงนิสิตที่เพิ่งจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีด้วย 
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ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 (1) การจัดการความสัมพันธ์ 
 สํานักทดสอบฯ มีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการในแต่ละกลุ่ม ผ่านหลายช่องทาง 
ได้แก่ การสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ การติดตามดูแลด้วยการประสานงานจากท้ังเจ้าหน้าที่และคณาจารย์  
ที่เก่ียวข้อง ส่วนการประชาสัมพันธ์ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ดําเนินการโดยการไปประชาสัมพันธ์โดยตรงใน Website,  
Facebook, LINE Application และสื่อต่าง ๆ โครงการอบรม การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือให้สํานักทดสอบฯ 
เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น 
 หลักสูตรวิทยาการการประเมิน สํานักทดสอบฯ มีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนใน  
แต่ละช้ันปี โดยมีกิจกรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางหลักสูตรฯ มีการทํางานร่วมกัน ผ่านการจัดโครงการต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาฯ กิจกรรมการแสดงความยินดีผู้สําเร็จการศึกษา ส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ดําเนินการผ่านการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการเป็นประจําทุกปี ดังน้ัน 
หลักสูตรวิทยาการการประเมิน จึงใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักแก่
บุคคลภายนอก 
 
 
 (2) การจัดการข้อร้องเรียน 
 สํานักทดสอบฯ มีการรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหลายช่องทาง ได้แก่ ช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ การโทรศัพท์ กล่องแสดงความคิดเห็น และการร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ที่เก่ียวข้อง 
นอกจากน้ี สํานักทดสอบฯ ยังรับฟังข้อร้องเรียนผ่านแบบประเมิน โดยมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนทุกการ
ให้บริการ และดําเนินการแก้ไข รวมถึงการนําข้อร้องเรียนที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการจัดการ
กับข้อร้องเรียนต่อไป 
 หลักสูตรวิทยาการการประเมิน มีการดําเนินการดังกล่าว โดยนิสิตมีช่องทางการร้องเรียนในเร่ือง 
ต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทํากล่องใส่ข้อร้องเรียนของนิสิตซึ่งจัดไว้ภายในห้องเรียนของนิสิต, สร้างช่องทางการ
ร้องเรียนผ่านการ SCAN QR CODE และการเปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
(E-Mail) โดยมีผู้รับผิดชอบ 1 คน ที่มี password ในการรับข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยในทุกช่องทางไม่ต้องระบุ
ช่ือหรือช้ันปีของผู้ร้องเรียน เพ่ือให้นิสิตสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 
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การจัดลําดับความสาํคญั 
ลําดับ โอกาสในการปรับปรุง

1 การสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการ
2 การขยายฐานผู้รับบริการ 

 
การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง การสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการ
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. ความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับมาก
2. การกลับมาใช้บริการในครัง้ต่อไป อยู่ในระดับ 80% ขึ้นไป 
3. การใช้บริการการสอบของสํานักทดสอบฯ ทําให้เกิดประโยชน์ อยู่ในระดับ
มาก 

หัวหน้าโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
งบดําเนินการ เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม

ของสํานักทดสอบฯ 
การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ประชุมวางแผน ม.ค. ม.ค. คณะกรรมการ  
2. ดําเนินการเก็บข้อมูล ก.พ. พ.ค.  
3. วิเคราะห์ข้อมูล มิ.ย. มิ.ย.  
4. เขียนรายงานผล ก.ค. ก.ค.  

 

การติดตามประเมินผล แบบประเมินการใช้บริการการสอบ ที่ครอบคลุมใน 3 ประเด็น 
1. ความพึงพอใจในการใช้บริการ  
2. การกลับมาใช้บริการในครัง้ต่อไป 
3. การใช้บริการการสอบของสํานักทดสอบฯ ทําให้เกิดประโยชน์ 
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การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง การขยายฐานผู้รับบริการ
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. การแนะนําให้หน่วยงานอ่ืนๆ มาใช้บริการอยู่ในระดับ 80% ขึ้นไป 
2. ความสนใจใช้บริการด้านจิตวิทยา / จิตวิทยาการแนะแนวอยู่ในระดับ 80% 
ขึ้นไป 

หัวหน้าโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
งบดําเนินการ เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม

ของสํานักทดสอบฯ 
การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ประชุมวางแผน ม.ค. ม.ค. คณะกรรมการ  
2. ดําเนินการเก็บข้อมูล ก.พ. พ.ค.  
3. วิเคราะห์ข้อมูล มิ.ย. มิ.ย.  
4. เขียนรายงานผล ก.ค. ก.ค.  

 

การติดตามประเมินผล แบบประเมินการใช้บริการการสอบ ที่ครอบคลุมใน 2 ประเด็น 
1. การแนะนําให้หน่วยงานอ่ืนๆ มาใช้บริการ 
2. ความสนใจใช้บริการด้านจิตวิทยา / จิตวิทยาการแนะแนว 
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หมวด 4 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
 

 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร 
ก. การวัดผลการดําเนินการ 
 (1) ตัววัดผลการดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างเครื่องมือวัดผลการดําเนินการขององค์กรที่มีคุณภาพ 
โดยมีการวิเคราะห์ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และนํามาใช้ในการปรับปรุงเคร่ืองมือประเมินผลในรอบ  
ปีน้ี และนําเสนอในที่ประชุมการจัดทําแผนงานประจําปีของสํานักทดสอบฯ ดังเช่น ในครั้งนี้ การประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการการสอบคัดเลือก ได้มีการเพ่ิมตัวบ่งช้ี ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และ    
ใช้แนวทางการประเมินความต้องการจําเป็น (Needs assessment) ประกอบการประเมิน เพ่ือสามารถ
วิเคราะห์ช่องว่างของความพึงใจและนําไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานในรอบปีต่อไป 
 นอกจากน้ี สํานักทดสอบฯ ยังได้พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือประเมินผลการดําเนินการที่มีความ
หลากหลาย เช่น แบบบันทึกสภาพปัญหาอุปสรรค หรือข้อสังเกต เพื่อพัฒนาการบริการในครั้งต่อไป         
การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องเพ่ือค้นหารายละเอียดของปัญหาในสภาพการณ์จริงหรือแบบประเมินที่เช่ือมโยงกับ
แนวคิดการประเมินโครงการในการจัดโครงการบริการทางวิชาการในชุมชน เป็นต้น  
 ในด้านหลักสูตร จะใช้วิธีการประเมินการสอน ทั้งการประเมินผู้สอน (ปค.003) และประเมินรายวิชา 
(ปค.004) การติดตามจากนิสิตปัจจุบันและนิสิตที่จบการศึกษาแล้ว ผลการประเมินจากหลายแหล่งถูกนํามา
เปรียบเทียบเพ่ือยืนยันความถูกต้อง และนําไปสู่การปรับแก้ตัววัดผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของสํานักทดสอบฯ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
จากน้ัน สํานักทดสอบฯ จึงได้กําหนดโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนกลยุทธ์ประจําปีเพ่ือให้บรรลุตามตัวช้ีวัดที่
กําหนดไว้ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ การกําหนดระยะเวลา และมีการติดตามผลการดําเนินงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในการดําเนินโครงการต่างๆ รวมท้ังมีการสรุปในที่ประชุมกรรมการสํานักทดสอบฯ เพ่ือประเมินผล
และปรับปรุงการดําเนินการในปีถัดไป 
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 (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 สํานักทดสอบฯ ได้คัดเลือกหน่วยงานเปรียบเทียบ (benchmarking) ที่มีการดําเนินการและ
ให้บริการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน แต่เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะ (capacity) ในการดําเนินงานที่สูงกว่า 
เพ่ือให้ข้อมูลที่นํามาเปรียบเทียบน้ัน สามารถใช้ทั้งผลการดําเนินงานโดยรวมและผลการดําเนินงานท่ีเป็น
กระบวนการ แล้วนําผลการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารให้กว้างและครอบคลุมในทุกด้าน เพ่ือการนําองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ดังเช่น ในด้านของการบริการ
หน่วยงานระดับชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ในฐานะที่เป็นศูนย์สอบ
ของ สทศ. จะมีการนําเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับศูนย์สอบหน่วยอ่ืน ๆ จะทําให้ทราบถึงผลการดําเนินงาน
เมื่อเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีสมรรถนะที่แตกต่างกัน หรือการเปรียบเทียบจากข้อมูลของหน่วยงาน   
ที่ขอรับบริการเป็นคร้ังคราว โดยส่วนใหญ่แล้ว สํานักทดสอบฯ จะมีความสามารถในการบริการเหนือหน่วยงาน
ที่เป็นคู่แข่งขันในการให้บริการ  
 ในด้านของหลักสูตรฯ จะได้ข้อมูลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตวิทยาลัย และจาก
หน่วยงานภายนอก คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการแข่งขันการรับนิสิตและ
กระบวนการดําเนินการของหลักสูตรฯ เป็นต้น 
 
 
 (3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 สํานักทดสอบฯ ให้ความสําคัญของเสียงผู้รับบริการ ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนํามาวิเคราะห์และแก้ปัญหา
อย่างทันท่วงที ดังเช่น ในการให้บริการการสอบคัดเลือก จะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ประจําสํานักงาน และประจําโต๊ะของผู้รับผิดชอบและเก่ียวข้องกับการบริการ    
การใช้กล่องรับฟังความคิดเห็นของนิสิต การรายงานข้อมูลในที่ประชุมประจําเดือนของสํานักทดสอบฯ และ
การประชุมประจําเดือนของหลักสูตรฯ เป็นต้น บุคลากรท่ีเก่ียวข้องและรับข้อมูลจะสะท้อนปัญหาที่พบและ  
สิ่งที่ต้องการให้สํานักทดสอบฯ ปรับปรุงหรือพัฒนา โดยมีการแสดงความคิดเห็นในการประชุมและนํา
ข้อคิดเห็นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานต่าง ๆ ต่อไป นอกจากน้ี สํานักทดสอบฯ ใช้ประโยชน์
จากส่ือสังคมออนไลน์ในการนํามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานให้ตรงตามเป้าประสงค์ของ  
ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการอีกด้วย 
 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                     ห น้ า | 60 

 (4) ความคล่องตัวของการวัด 
 ด้วยเหตุที่สํานักทดสอบฯ เลือกใช้แบบวัดที่มีความหลากหลาย มีการคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่มี         
ความเหมาะสม และคํานึงถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนําไปใช้ปฏิบัติ จึงทําให้การเลือกใช้  
แบบวัดมีความเหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการประเมิน และทําให้ได้ข้อมูลจากหลายแหล่งใน      
การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนํามาใช้ในการเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนงานในครั้งต่อไป     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และโอกาสในการพัฒนา ไปดําเนินการปรับปรุงในรอบปีถัดไป 
 สํานักทดสอบฯ ได้มีระบบการวัดผลการดําเนินงานของคณะทุกปีผ่านการประเมินตนเอง และ    
การรายงานการดําเนินงานตาม KPI แล้วนําข้อเสนอแนะ และโอกาสในการพัฒนา ไปดําเนินการปรับปรุงใน
รอบปีถัดไป 
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ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการกํากับติดตามการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี โดยผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ และผู้บริหารทุกระดับ นอกจากน้ี ส่วนงานนโยบายและแผนฯ     
จะร่วมติดตามผลการดําเนินงานท้ังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักทดสอบฯ และการประชุม
บุคลากรประจําเดือน ส่วนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ จะมีการกํากับติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ  ซึ่งปฏิบัติเป็นประจําอีกด้วย  
 นอกจากน้ี เมื่อดําเนินงานครบครึ่งปีจะมีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานและ  
วัดความสําเร็จของสํานัก เร่งรัดโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งปรับปรุงแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม และตัวบ่งชี้ให้มีความสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ปรับใหม่โดยพิจารณาจาก
ความสําคัญ ความเร่งด่วน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 
 ก่อนการครบรอบปีงบประมาณ สํานักทดสอบฯ ยังได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน
ตลอดทั้งปี ในการประชุมประจําปีของสํานักทดสอบฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากทุกคนอย่างครบถ้วน ก่อนจะนําผล
ประเมินไปใช้ในการวางแผนงานประจําปีงบประมาณต่อไป 
 สํานักทดสอบฯ มีการทบทวนผลการดําเนินงานและวัดความสําเร็จของสํานักทดสอบฯ โดยพิจารณา
จากผลการดําเนินงานได้ตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่วางไว้ ซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก
ทดสอบฯ ประชุมเพ่ือทบทวนผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ได้เมื่อใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูล
จากผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ เพื่อใช้ใน   
การเปรียบเทียบผลการพัฒนาของแต่ละปี อีกทั้ง มีระบบจัดเก็บข้อมูลทุนวิจัยและผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ในสํานักทดสอบฯ ที่มีประสิทธิภาพ จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จึงสามารถจัดทําข้อมูล
ในแต่ละปีได้อย่างถูกต้อง เพ่ือนํามาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของสํานักทดสอบฯ ให้สอดคล้องต่อ   
การกระตุ้นการขอทุนวิจัยและผลงานของคณาจารย์ในสํานักทดสอบฯ โดยการรายงานโครงการวิจัยของ
บุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562) ประกอบด้วยทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และทุนภายในมหาวิทยาลัย แสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 18 แสดงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ชื่อเรื่อง นักวิจัย 
แหล่ง 
ทุน 

ตํา 
แหน่ง 

งบ 
ประมาณ

ปีของ 
สัญญา 
ที่รับทนุ 

ผลสัมฤทธิ์
โครงการ 

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย    
การวจิัยประเมินผลสําเร็จ 
ของโครงการพัฒนาความรู ้
ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
สําหรับครู ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่จดัการเรียน 
การสอนนักเรยีนห้องพเิศษ
วิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ. 
ปีงบประมาณ 2562 
(สัญญาเลขที่ 9/2562) 

อ.ดร.มานิดา
ชอบธรรม 

โรงเรียน
มหิดล 
วิทยา 
นุสรณ ์

(สัดส่วน  
25 %) 

 
 

หัวหน้า
โครงการ

 

800,000
บาท 

 

22 ม.ค.62  
ถึง 

20 ก.ย.62 

กําลังดําเนิน
การเก็บรวบ
รวมขอ้มูล 

ก.พ. ถงึ ส.ค.
62 จดัเตรียม

และ
ตรวจสอบ 

ความถูกตอ้ง
และวิเคราะห์

ข้อมูล 
การตดิตามประเมินภายใน
ยุทธศาสตร์แผนงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอา่นสานพลัง
ประชารัฐสร้างรากฐาน 
การอ่านเพ่ือสรา้งเสริม 
สุขภาวะเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2561 - 2563 
และชุดโครงการยุทธศาสตร์
พัฒนาศูนย์ ประสานงานสร้าง
เสริมวัฒนธรรมการอ่านใน
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสุขภาวะ 
เด็กปฐมวัย (Smart Reading) 
(สัญญาเลขที่ 61/01) 

ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 
อ.ดร.กมลทิพย ์
ศรีหาเศษ 
ดร.ธนวัฒน ์
ศรีไพโรจน์ 

สํานักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 
(สสส.) 
(สัดส่วน 
50%) 

หัวหน้า
โครงการ
 

200,000
บาท 

17 ก.ย.61 
ถึง 

ธ.ค.61 

ปิดโครงการ
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ตารางที่ 18 แสดงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ชื่อเรื่อง นักวิจัย 
แหล่ง 
ทุน 

ตํา 
แหน่ง 

งบ 
ประมาณ

ปีของ 
สัญญา 
ที่รับทนุ 

ผลสัมฤทธิ์
โครงการ 

การประเมินโครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา: การติดตาม
ผลการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล 

1.อ.ดร.ปิยพงษ ์ 
คล้ายคลึง 
2.อ.ดร.กาญจนา  
ตระกูลวรกุล 
3.อ.ดร.เกียรติยศ  
กุลเดชชัยชาญ 
4.อ.ดร.พนัส  
จันทรเ์ปล่ง 
5.อ.ดร.อมรา   
วิสูตรานุกูล 
6.อ.เกวลิน   
งามพิรยิกร 

สถาบันส่งเสริม
การสอน 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

(สสวท.) 

หัวหน้า
โครงการ

1,000,000 
บาท 

 

1 ก.พ.61 
ถึง  

31 ม.ค.62  

ปิดโครงการ

การประเมินโครงการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (โรงเรียน
คุณภาพ ด้านวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐาน (สสวท.) 

1.อ.ดร.ปิยพงษ ์ 
คล้ายคลึง 
2.อ.ดร.กาญจนา  
ตระกูลวรกุล 
3.อ.ดร.เกียรติยศ  
กุลเดชชัยชาญ 
4.อ.ดร.พนัส  
จันทรเ์ปล่ง 
5.อ.ดร.อมรา   
วิสูตรานุกูล 
6.อ.เกวลิน   
งามพิรยิกร 

สถาบันส่งเสริม
การสอน 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

(สสวท.) 

หัวหน้า
โครงการ

1,000,000 
บาท 

1 ก.พ.61 
ถึง  

31 ม.ค.62  

ปิดโครงการ
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ตารางที่ 19 แสดงทุนภายในมหาวิทยาลัย 

ชื่อเรื่อง นักวิจัย 
แหล่ง 
ทุน 

ตํา 
แหน่ง 

งบ 
ประมาณ

ปีของ 
สัญญา 
ที่รับทนุ 

ผลสัมฤทธิ์
โครงการ 

ทุนภายในมหาวิทยาลัย    
การพัฒนาพลังสุขภาพในการ
ดูแลตนเองของประชากรกลุ่ม
เส่ียงต่อโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัเพือ่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีย่ั่งยืนบน
พื้นฐานปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
สังคม และตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สัญญาเลขที่ 064/2561) 

ผศ.ดร.วิชุดา 
กิจธรธรรม 

เงินรายได้
(เงินอุดหนุน 
จากรฐับาล)

(สัดส่วน 
100 %) 

 

หัวหน้า
โครงการ

 
 

642,900
บาท 

พ.ย.60 
ถึง 

ต.ค.61 

ปิดโครงการ
(ขยาย

โครงการถงึ 
เมษายน 62)

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและ
ปัจจัยเชงิสาเหตุของลักษณะ
ทางจติและสังคมที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
กรงุเทพมหานคร 
(สัญญาเลขที่ 133/2562) 

ผศ.ดร.อัจศรา
ประเสริฐสิน 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

(สัดส่วน 20%)

นักวิจัย
ร่วม 

 

125,000
บาท 

พ.ย.61  
ถึง 

ต.ค.62 

อยู่ระหว่าง
เก็บขอ้มูล 
การวจิัย 

การวเิคราะห์แนวทางการจัด
การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษาจาก
ประเทศที่มีผลการทดสอบ 
จากโครงการศึกษาแนวโน้ม
การจดัการศึกษาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์นานาชาต ิ
อยู่ในระดับสูง: การประยุกตใ์ช ้
การวเิคราะห์มลูค่าเพิ่ม  
(สัญญาเลขที่ 129/2562) 

1.ผศ.ดร.เรืองเดช  
ศิริกิจ 
2.อ.ปานวาสน์ 
มหาลวเลิศ 
3.รศ.ดร.เวชฤทธิ์ 
อังกนะภัทรขจร 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

(กองทุนส่งเสริม
พัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรม)
(สัดส่วน 75%)

หัวหน้า
โครงการ

80,000
บาท 

พ.ย.61  
ถึง 

ต.ค.62 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 
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ตารางที่ 19 แสดงทุนภายในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ชื่อเรื่อง นักวิจัย 
แหล่ง 
ทุน 

ตํา 
แหน่ง 

งบ 
ประมาณ

ปีของ 
สัญญา 
ที่รับทนุ 

ผลสัมฤทธิ์
โครงการ 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ผ่านระบบออนไลน์ตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบไมโคร (Micro 
Learning) ร่วมกับการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์
(Online Social Network) 
สําหรับครูในศตวรรษที่ 21 
เรื่องการสร้างแบบทดสอบ
(สัญญาเลขที่ 130/2562) 

1.อ.ปานวาสน์ 
มหาลวเลิศ 
2.ผศ.ดร.เรืองเดช 
ศิริกิจ 
3.นางสาวอารยีา  
ศรีประเสริฐ 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

(กองทุนส่งเสริม
พัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรม)
(สัดส่วน 70%)

หัวหน้า
โครงการ

150,000
บาท 

พ.ย.61  
ถึง  

ต.ค.62 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
สร้างแบบวัด

 

การศึกษาคุณภาพข้อสอบ
ภาษาไทยของศูนย์ภาษาไทย
สําหรับชาวต่างชาติ (CTTF) 
สํานักทดสอบฯ  
(สัญญาเลขที่ 510/2561) 

1.อ.ดร.พนัส  
จันทรเ์ปล่ง 
2.อ.ดร.อมรา   
วิสูตรานุกูล 
3.อ.ดร.กาญจนา 
ตระกูลวรกุล 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

(กองทุนส่งเสริม
พัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรม
ส่วนสะสมของ
สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา
และจิตวิทยา 

(สัดส่วน 100%)

หัวหน้า
โครงการ

100,000
บาท 

ส.ค.61 
ถึง 

ก.ค.62 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

และขยาย
เวลา  

ถึง ม.ค.63 

การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพ 
5 องค์ประกอบสําหรับนิสิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(สัญญาเลขที่ 509/2561) 

1.อ.ดร.รุ่งฤดี  
กล้าหาญ 
2.อ.ดร.อมรา   
วิสูตรานุกูล 
3.อ.ดร.พนัส   
จันทรเ์ปล่ง 
4.นางธัญชนก  
เพ็งเพราะ 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

(กองทุนส่งเสริม
พัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรม
ส่วนสะสมของ
สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา
และจิตวิทยา

(สัดส่วน 100%)

หัวหน้า
โครงการ

85,000
บาท 

ส.ค.61  
ถึง 

ก.ค.62 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
สร้างแบบวัด
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 
และขยาย

เวลา  
ถึง ม.ค.63 
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ตารางที่ 19 แสดงทุนภายในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ชื่อเรื่อง นักวิจัย 
แหล่ง 
ทุน 

ตํา 
แหน่ง 

งบ 
ประมาณ

ปีของ 
สัญญา 
ที่รับทนุ 

ผลสัมฤทธิ์
โครงการ 

การพัฒนาแบบวัด MBTI  
ด้วยแนวคิดแบบวัดคู่ขนาน 
(สัญญาเลขที่ 508/2561) 

1.ผศ.ดร.วิชุดา  
กิจธรธรรม 
2.อ.ยุวารินทร์  
ธนกัญญา 

เงินรายได้
สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา
และจิตวิทยา 

(สัดส่วน 100%)

หัวหน้า
โครงการ

145,000
บาท 

ส.ค.61 
ถึง 

ก.ค.62 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
วิเคราะห์
ข้อมูล 

และขยาย
เวลา  

ถึง ม.ค.63 
การศึกษาคุณภาพ 
แบบวัดความถนัดทางการเรียน
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
การทดสอบแนวใหม่ 
(สัญญาเลขที่ 507/2561) 

1.ผศ.ดร.เรืองเดช  
ศิริกิจ 
2.อ.ปานวาสน์ 
มหาลวเลิศ 

เงินรายได้
สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา
และจิตวิทยา 

(สัดส่วน 100%)

หัวหน้า
โครงการ

58,500
บาท 

ส.ค.62 
ถึง 

ก.ค.62 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

และขยาย
เวลา  

ถึง ม.ค.63 
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ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 (1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับมายาวนาน กล่าวได้ว่า เป็นองค์กรที่
มีความเป็นเลิศ ในด้านการสร้างแบบทดสอบและการบริการสอบ อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพสังคมที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สํานักทดสอบฯ จึงเป็นหน่วยงานหน่ึง 
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ี ดังน้ัน สํานักทดสอบฯ จึงแสวงหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง
และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้รับบริการ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ดังเช่น    
แนวทางการปฏิบัติการสอบ สํานักทดสอบฯ ได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานสนามสอบท่ีมีความชํานาญ
และประสบการณ์สูง ได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบคลังข้อสอบและการจัดต้ังศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์
จากหน่วยงานภายใน คือ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ และจากหน่วยงานภายนอกในระดับนานาชาติ คือ    
The Research Center for Psychological and Educational Testing (RCPET) at National Taiwan 
Normal University (NTNU) เมื่อมีการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นเลิศ จะมี  
การนําความรู้เหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา          
การดําเนินการของสํานักทดสอบฯ ต่อไป 
 
 
 (2) ผลการดําเนินการในอนาคต 
 ขณะน้ี สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ในปีงบประมาณ 2560 ได้มี
การวางแผนการพัฒนาและในปีงบประมาณ 2561 ได้เกิดผลเชิงรูปธรรมมากข้ึน ดังเช่น ได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยในการสร้างศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขยายขอบเขตการให้บริการในระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) ในปีงบประมาณหน้า ส่วนในระดับขององค์ความรู้ ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ     
การอบรมระยะสั้นและระยะยาว (10 เดือน) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการบริการสอบมากขึ้น  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีแผนการพัฒนาบุคลากรต่อเน่ืองทุกปี จนกว่าจะครบทุกคนมีการดําเนินงาน
ในการเร่งรัดการสร้างแบบทดสอบประเภทต่าง ๆ ทั้งทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทั่วไป 
และการวัดทางจิตวิทยา ควบคู่กับการขยายตัวของผู้รับบริการสอบ ทั้งในประเทศและต่างประทศ โดยมีแผนที่
จะขยายขอบเขตการบริการในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในปีต่อไปอีกด้วย 
 
 
 (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
 สํานักทดสอบฯ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการบริการสอบ และได้รับการอนุมัติโครงการการพัฒนา
ระบบการบริการศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณ 2562 
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. ความรู้ของสถาบนั 
 สํานักทดสอบฯ ใช้วิธีการจัดการความรู้เป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา     
การดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 
 
 (1) การจัดการความรู้ 
 ในรอบปีน้ี สํานักทดสอบฯ ได้จัดเวทีการจัดการความรู้ 2 ครั้ง คือ  
 1.1 การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของการบริการการสอบ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสํานักทดสอบฯ ผลจาก
การจัดการเรียนรู้ทําให้ได้มีการกําหนดแนวทางในการบริการการสอบขึ้นใหม่ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการ
บริการสอบ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสํานักทดสอบฯ ไว้ต่อไป 
 1.2 การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน SAR ตามเกณฑ์ TQA ส่งผลให้คณาจารย์ทุกคนและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจหลักการจัดการหลักสูตรฯ และการเขียนรายงานได้ดีย่ิงขึ้น 
 
 
 (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
 สํานักทดสอบฯ มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจ โดยมี
การเรียนรู้ผ่านตัวแบบ หรือองค์กรที่มีการปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และ The Research 
Center for Psychological and Educational Testing (RCPET) at National Taiwan Normal 
University (NTNU) 
 สํานักทดสอบฯ ยังส่งเสริมการใช้ความรู้และทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ในวิถีการ
ปฏิบัติงานของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สํานักทดสอบฯ ได้มีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ของการบริการการสอบ 
เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน เพราะงานบริการการสอบถือเป็นหัวใจของสํานักทดสอบฯ  
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ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สํานักทดสอบฯ เป็นองค์กรที่มีการดําเนินงานส่วนหน่ึงที่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี และได้มีแผนการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริการสอบ ดังน้ี 
 
 
 (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
 สํานักทดสอบฯ มีการตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เมื่อข้อมูลที่ผ่านการทดสอบ
จากผู้ขอรับบริการจะถูกส่งผ่านไปยังฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล เมื่อทางฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล   
เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการตรวจสอบความถูกต้องจากผลการวิเคราะห์โดยผ่านอาจารย์ประจํา 1 ท่าน ลงนาม
และส่งไปยังผู้บริหารตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายและลงนามรับรองก่อนส่งผลการวิเคราะห์ไปยังผู้ขอรับ
บริการ 
 นอกจากน้ี สํานักทดสอบฯ ยังมีการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการแบบทดสอบเพ่ือนําผล   
การรับบริการมาปรับปรุงคุณภาพในปีต่อไป 
 
 
 (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ  
 สํานักทดสอบฯ มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ มีห้องเก็บ
กระดาษคําตอบและห้องเก็บแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังการทดสอบ แบบทดสอบจะถูกทําลาย มีคณะกรรมการ
เป็นผู้ดูแลเพ่ือทําลายข้อสอบ อีกทั้ง ได้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยและมีระบบ
สแกนลายนิ้วมือก่อนเพื่อยืนยันตัวตนว่า เป็นบุคลากรสํานักทดสอบฯ ก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในห้องจัดทํา
ข้อสอบ  
 นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ข้อสอบของผู้รับบริการมีการสํารองข้อมูลเป็นประจําโดยใช้คอมพิวเตอร์
ซึ่งต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนทุกครั้ง รายละเอียดกระบวนการสํารองข้อมูล และกระบวนการกู้คืนข้อมูล
แสดงในภาพประกอบต่อไปน้ี 
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กระบวนการสาํรองข้อมูล 
 

ลําดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 

5 นาที
 
 
 

คัดเลือกงานที่ต้องการสํารองและดําเนินการ
1. ตรวจสอบพ้ืนที่ 
2. พิจารณาระยะเวลาของงานในการสํารอง
รายวัน, รายเดือน, รายปี 

2. 15 นาที วางแผนการสํารองข้อมูล 
1. กําหนดชนิดของสื่อ ใช้อุปกรณ์ในการ
สํารองแบบใด เช่น HDD, CD, Flash drive 
2. กําหนดโปรแกรมทีใ่ช้สํารองข้อมูล 
3. วิธีการสํารองข้อมูล 
 - ภายในเคร่ือง 
 - ภายในเครือข่าย 
 - กําหนดเวลาที่ใช้ในการสํารอง 

3. ***
 
 

1. เรียกใช้โปรแกรม 
2. เลือกพ้ืนที่เก็บบันทึก 
3. เริ่มบันทึกถา่ยโอนข้อมูล 
 

4. 30 นาที
 

1. ตรวจสอบผลการสํารองข้อมูล 
2. ทดลองไฟลท์ี่ได้ทําการสํารอง 
 
 
 
 

5. 15 นาที 1. กรณใีช้ CD เขียนหรือพิมพ์หน้า CD ให้
ชัดเจน 
2. กรณ ีHDD เก็บ Log ของข้อมูลเพ่ือง่าย
ต่อการค้นหา 

 
ภาพประกอบท่ี 4 แสดงกระบวนการสํารองข้อมูล

คัดเลือกงาน 

กําหนดการสํารอง

ข้อมูล 

สํารองข้อมูลตาม

กระบวนการที่ได้เลือก 

ตรวจสอบ 

จัดเก็บสื่อ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง
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กระบวนการกู้คืนข้อมูล 
 

ลําดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

1.  

 

15 นาที
 
 
 
 
 
 

จัดเตรียมสื่อบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
สําหรับ Recovery ข้อมูล 

2. *** 1. เรียกใช้โปรแกรมในการกู้คืนข้อมูล
2. กู้คืนข้อมลู ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของ
ข้อมูลที่ทําการกู้คืน 
 

3. 15 นาที
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมถึง
การงานต่าง ๆ  

4. 5 นาที
 
 

นําสื่อไปเก็บในที่จัดเก็บเพ่ือง่ายต่อการใช้
งาน 

 

ภาพประกอบท่ี 5 แสดงกระบวนการกู้คืนข้อมูล

เตรียมสื่อที่บันทึกข้อมูล 

หรือ Log ของท่ีเก็บใน 

HDD

กู้คืนข้อมูล 

ตรวจสอบ 

จัดเก็บสื่อ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง
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 (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
 สํานักทดสอบฯ มีการเตรียมความพร้อมของข้อมูลและสารสนเทศ เน่ืองจากสํานักทดสอบฯ          
มีภารกิจเรื่องการบริการเก่ียวกับแบบทดสอบ จึงมีช่องทางในการประสานงานให้ผู้ขอรับบริการกับทางสํานัก
ทดสอบฯ ผ่านหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ หรือ โทรศัพท์ เมื่อผู้ขอรับบริการมีการติดต่อประสานงาน
มายังสํานักทดสอบฯ จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเร่ืองและประสานไปยังผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ เพ่ือแจ้งข้อมูล
ว่า ทางผู้ขอรับบริการประสงค์จะขอรับบริการใช้ข้อมูลประเภทใด นอกจากน้ี เมื่อผู้ขอรับบริการมีปัญหา
เก่ียวกับคะแนนผลการทดสอบทางผู้รับบริการสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail), Facebook, จดหมาย, โทรสาร (FAX) และโทรศัพท์ มีสถิติการใช้บริการการสอบ 
จากงานบริการการสอบเพ่ือทราบวัตถุประสงค์การใช้บริการข้อสอบ รวมถึงสถิติเรื่องจํานวนผู้เข้าสอบ วันเวลา 
หน่วยงาน ชุดแบบทดสอบ 
 
 
 (4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 สํานักทดสอบฯ มีการกําหนดคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจะเป็น
ผู้รับผิดชอบเมื่อมีการขอใช้พัสดุที่จําเป็นต่อสํานักทดสอบฯ และเสนอข้อมูลไปยังผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ 
ซึ่งพัสดุดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 (5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
 สํานักทดสอบฯ มีคอมพิวเตอร์ทั้งโน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไว้บริการอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่เมื่อเกิดกรณีอุปกรณ์ที่ใช้เสียหาย นอกจากน้ี ในส่วนงานวิเคราะห์และประมวลผลยังมีคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 3 เครื่อง สําหรับการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลสํารอง และมีเครื่องอ่านกระดาษคําตอบ จํานวน 2 เครื่อง 
เพ่ือเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉินกรณีเครื่องมีปัญหาสามารถใช้ทดแทนกันได้ มีเครื่องปร้ินเตอร์ประเภทสีและ
ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ไว้สําหรับพิมพ์และถ่ายเอกสารข้อมูลที่ต้องจัดส่งไปยังผู้รับบริการ 
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การจัดลําดับความสาํคญั 
ลําดับ โอกาสในการปรับปรุง

1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การจัดการความรู้ 

 
การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. นําสู่ Digital Test Center
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา 

งบดําเนินการ เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม
ของสํานักทดสอบฯ 

การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

พ.ค. มิ.ย. คณะกรรมการ  

2. ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือระดมความคิดเห็น 
วางแผนการดําเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย.  

  
  
  
  

 

การติดตามประเมินผล  
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การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง ความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. นําสู่ Digital Test Center
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา 

งบดําเนินการ เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม
ของสํานักทดสอบฯ 

การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

พ.ค. มิ.ย. คณะกรรมการ  

2. ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือระดมความคิดเห็น 
วางแผนการดําเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย.  

  
  
  
  

 

การติดตามประเมินผล  
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การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง การจัดการความรู้
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริการการสอบ
 

หัวหน้าโครงการ หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
งบดําเนินการ เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม

ของสํานักทดสอบฯ 
การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

พ.ย. ธ.ค. คณะกรรมการ  

2. เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 

ธ.ค. ธ.ค.  

3. จัดการประชุมการจัด
การความรู้ 

เม.ย. เม.ย.  

4. สร้างแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การบริการการสอบ 

พ.ค. ก.ค.  

 

การติดตามประเมินผล การติดตามผลการดําเนินงาน
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หมวด 5 
บุคลากร 

 
 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
 สํานักทดสอบฯ มีวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เก้ือหนุนและมีประสิทธิผล โดยมี
การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากําลังเพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ทั้งน้ีในการวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อนของสํานักทดสอบฯ ขีดความสามารถด้านการแข่งขันในการดําเนินงาน
ด้านพันธกิจหลัก เช่น การให้บริการวิชาการด้านการทดสอบแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การดําเนิน
โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ การจัดต้ังศูนย์ทดสอบด้วยระบบดิจิทัล สํานัก
ทดสอบฯ ได้วิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่จะต้อง
รับผิดชอบดูแลและปฏิบัติงานในโครงการที่ดําเนินการ โดยวางแผนขออนุมัติงบประมาณและให้ทุนสนับสนุน
บุคลากรได้เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ และสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามขอบเขตของงานที่ตนเองปฏิบัติ 
 
 
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลงั 
 (1) ขีดความสามารถและอตัรากําลงั 
 สํานักทดสอบฯ ได้วิเคราะห์อัตรากําลังเพ่ือวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือทดแทนอัตรา
บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ โดยวิเคราะห์ความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีบุคลากรมีคุณวุฒิ
ใกล้เคียงได้วางแผนสนับสนุนให้ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความเช่ียวชาญในงาน ตลอดจน
สนับสนุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น ที่สอดคล้องกับงาน
โครงการที่สํานักทดสอบฯ ดําเนินโครงการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการรับบริการของหน่วยงานภายนอก 
 
 
 (2) บุคลากรใหม่ 
 สํานักทดสอบฯ มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก และรักษาบุคลากรใหม่ ในการสรรหาบุคลากร    
สายวิชาการและสายปฏิบัติการ เป็นไปตามประกาศและข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานเจ้าของอัตรา
มีการกําหนดคุณสมบัติ เง่ือนไขการคัดเลือก กรอบภาระงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินการสรรหาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขั้นตอน        
การปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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ขั้นตอนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
สังกัดสาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ 
 
 1. งานทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน ดําเนินการจัดทําคุณสมบัติ เง่ือนไขการรับสมัคร เกณฑ์การ
คัดเลือกภาระงานที่รับผิดชอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
จัดส่งเอกสารไปยังส่วนทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดทําประกาศตามขั้นตอนต่อไป 
 2. ส่วนทรัพยากรบุคคล ส่งประกาศการรับสมัคร มายัง ส่วนงานเพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธ์ข่าว
การรับสมัครฯ 
 3. งานทรัพยากรส่วนงาน จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกฯ (ตามมติ กบบ. หรือประกาศ
การรับสมัครฯ) 
 4. งานทรัพยากรส่วนงาน จัดทําประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ 
 5. งานทรัพยากรส่วนงาน ดําเนินการแจ้งคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามกระบวนการ 
 6. งานทรัพยากรส่วนงาน จัดทําบัญชีคะแนนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ พร้อมลายมือช่ือคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ 
 7. งานทรัพยากรส่วนงาน จัดทําหนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากร และตรวจสอบคุณวุฒิ
การศึกษาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (เมื่อได้รับหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรและการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ จึงดําเนินการส่ง 
เรื่องไปยังส่วนทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้จัดทําประกาศผลการคัดเลือกฯ) 
 8. ส่วนทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดทําและประกาศผลการคัดเลือกฯ 
 9. งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน จัดทําบันทึกการมาปฏิบัติงานของผู้ได้รับการคัดเลือก 
 10. ส่วนทรัพยากรบุคคลรับรายงานตัวการขอรับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 11. ส่วนทรัพยากรบุคคลจัดทําและเสนอคําสั่งการจ้างฯ และสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ผู้มีอํานาจลงนาม จัดทําหนังสือประทับตราคําสั่งการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งส่วนการคลัง 
 12. ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดส่งคําสั่งและแนบสําเนาประวัติ มายังส่วนงานเพ่ือจัดเก็บในฐานข้อมูล
ต่อไป 
 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                     ห น้ า | 78 

 (3) การทํางานให้บรรลุผล 
 การจัดระบบงานและโครงสร้างของผู้ปฏิบัติงาน กําหนดจากพันธกิจและหน้าที่ขององค์กร         
เป็นพ้ืนฐานและการตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการ แบ่งระบบงานออกเป็น 2 ระบบ 
 1) ระบบงานแบบเป็นทางการ ได้แก่ ระบบงานของกลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ คือ ฝ่ายบริการวิชาการ  
ฝ่ายการเรียนการสอน ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ฝ่ายสํานักงานผู้อํานวยการ ตามภาระหน้าที่และ
แผนการปฏิบัติงาน และตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการ 
 2) ระบบงานแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การจัดต้ังคณะกรรมการและคณะดําเนินงานเป็นครั้งคราว 
เพ่ือสนับสนุนการบรรลุผลงานตามเป้าหมายหรือกิจกรรมที่ต้ังไว้ เช่น คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
 โครงสร้างผู้ปฏิบัติงาน แบ่งเป็น สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ การจัดระบบดังกล่าวได้ใช้
ประโยชน์จากสมรรถนะหลักตามตําแหน่ง และภาระหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานและ
บุคลากร ได้ขับเคลื่อนให้องค์กรได้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่กําหนด 
 
 
 (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
 สํานักทดสอบฯ มีการเตรียมผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับความต้องการขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
ที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลง แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 20 แสดงการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ การจัดการ/กลยุทธ ์
- การเกิดอุบัติเหตุและ
ความไม่ปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน 

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การสญูเสียบุคลากรและทรัพยากร 
- ส่งผลต่อภาพลักษณ์ช่ือเสียงและ
ความเช่ือถือไว้วางใจ 

- กําหนดมาตรฐานด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย เช่น สนับสนุนการตรวจ
สุขภาพประจําปี การซ้อมอัคคีภัยและ
แผนบริหารความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน 
ในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรขาดทักษะและ 
ขีดความสามารถเฉพาะ
ด้านที่จําเป็นต่อ 
การปฏิบัติงาน 

- ขาดความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ่ๆ  
ในระบบหรือโปรแกรมที่นํามาใช้ใน
การปฏิบัติงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
- สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมการใช้
เทคโนโลยี ในระบบหรือโปรแกรมที่
นํามาใช้ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 20 แสดงการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (ต่อ) 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ การจัดการ/กลยุทธ ์

- มแีนวโน้มทีห่ลักสูตร
วิทยาการการประเมิน 
จะถูกปิดจํานวนนิสิต
ลดลง 

- ภาระงานสอนลดลง
- อัตราส่วนนิสติต่ออาจารย์ลดลง 
 

- มแีผนการปรบัปรุงหลักสูตรฯ  
ตามเกณฑ์ AUN QA เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

- จํานวนอาจารย์ที่ย่ืนขอ
ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีจํานวน
น้อยเมื่อเทียบกับจํานวน
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์ 

- อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเกณฑ์การขอและไม่เข้าใจขั้นตอน 
แบบฟอร์ม เอกสารที่ต้องย่ืนขอ 

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการย่ืนขอ
ตําแหน่งทางวิชาการโดยมีระบบพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
 (1) สภาพแวดล้อมของท่ีทํางาน 
 สํานักทดสอบฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  
มีการจัดสภาพแวดล้อมให้บุคลากรได้รับความปลอดภัย โดยมีการติดต้ังถังดับเพลิง และอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มีอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้ง สํานักทดสอบฯ ยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็น
สิ่งสําคัญที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน โดยการให้บุคลากรมีการศึกษาเพ่ิมเติม การเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง และสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
ทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ นอกจากน้ี ยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักทดสอบฯ มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง โดยการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นต้น 
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 (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
 สํานักทดสอบฯ มีนโนบายการสนับสนุน สวัสดิการ และการบริการสําหรับบุคลากร โดยกําหนดให้
ตรงกับความต้องการของบุคลากรแต่ละประเภท จากระเบียบสวัสดิการกลางที่กําหนด และของสํานักทดสอบฯ 
แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 21 แสดงสิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 

ที่ สวัสดิการ 
ประเภทบุคลากร 

สายวิชาการ สายปฏิบัติการ ลูกจ้างประจํา หมายเหตุ
1 สวัสดิการด้านการศึกษาบุตรธิดา    

2 ประกันสังคม (พนักงาน)   - 

3 ประกันภัยกลุ่ม    

4 ตรวจสุขภาพประจําปี    

5 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ   - 

6 ทุนการศึกษาต่อ    

7 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร 
ค่าเบ้ียประกันสุขภาพ 

    

8 เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา 
เสียชีวิต 

    

9 เงินช่วยเหลืออุทกภัยและอุบัติเหตุ    

10 ทุนพัฒนาวิชาการวิชาชีพ    

11 ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน 
ลาบวช 

    

12 เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุราชการ    

13 สวัสดิการห้องรับประทานอาหาร    

14 สวัสดิการชุดสูท    

15 สวัสดิการกู้ยืม    

16 สวัสดิการเคร่ืองออกกําลังกาย    
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 สําหรับสวัสดิการประจําปี ของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ได้แก่ ค่าเบ้ียประกัน
สุขภาพ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล จําแนกออกเป็นการใช้จ่ายของบุคลากรตามจ่ายจริง จํานวน 32 
คน (รวม รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2560) แต่ไม่รวมนายสุรพงศ์ โคตรสูงเนิน 
พนักงานรายวัน แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 22 แสดงสวัสดิการประจําปี 

หัวข้อ จํานวนเงิน คิดเปน็ร้อยละ 
ในการเบิกจ่ายประจําปีงบประมาณ 

ยอดสวัสดิการต้นปี (1 ตุลาคม 2560) 1,227,255.66 - 
เบิกใช้ในปี งบประมาณ 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

475,609.75 38.75 

 
 บุคลากรสังกัดสํานักทดสอบฯ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ได้ไปพัฒนาตนเองโดยใช้ทุนพัฒนา
บุคลากร ไปเข้ารับอบรมให้เกิดความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างต่อเนื่อง       
ทั้งพัฒนาด้าน Soft Skills & Hard Skills แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 23 แสดงทุนพัฒนาบุคลากร 

ทุนพัฒนาบุคลากร จํานวนเงินที่ได้รับ เบิกจ่าย คิดเปน็ร้อยละ
สายวิชาการและสายปฏิบัติการ   570,000 320,747 56.27



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                     ห น้ า | 82 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
 (1) วัฒนธรรมองค์กร 
 สํานักทดสอบฯ มีภาระงานด้านการบริการการสอบที่นอกเหนือไปจากงานการเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ ซึ่งในแต่ละปีจะมีข้อสอบจํานวนมากในการให้บริการ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ     
จากทุกคนในองค์กร จึงทําให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ในการร่วมมือกันทํางานเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนด ถึงแม้จะต้องใช้เวลาในการทํางานที่นอกเหนือจากการทํางานปกติ นอกจากน้ี สํานักทดสอบฯ ให้การ
สนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การเข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 
 (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
 สํานักทดสอบฯ สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา   
ขีดความสามารถของตนเอง เป็นไปตามความต้องการของบุคลากรเอง มีกิจกรรมการสร้างความผูกพัน      
โดยการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพ่ือสร้างความผูกพันให้แก่บุคลากร เช่น กิจกรรมการพัฒนาจิตบริการ 
กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ กิจกรรมงานปีใหม่ กิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ 
เป็นต้น 
 
 
 (3) การประเมินความผูกพัน 
 สํานักทดสอบฯ มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และประเมินจาก
อัตราการคงอยู่ของบุคลากร อายุการทํางานของบุคลากร และอัตราการลาออกของบุคลากร 
 
 
 (4) การจัดการผลการดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการของสํานัก
ทดสอบฯ ตามองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยแบ่งเป็น 
 1. การประเมินผลสมรรถนะของการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
  1.1  สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 10 
  1.2  สมรรถนะประจําสายงานหรือสมรรถนะทางการบริหาร แล้วแต่กรณี คิดเป็นร้อยละ 20 
หรือกรณีมีสมรรถนะหลักของสํานักทดสอบฯ เพ่ิมเติม ให้สัดส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 5 โดยแบ่งสัดส่วนจาก
สมรรถนะประจําสายงานหรือสมรรถนะทางการบริหาร 
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 2. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน คิดเป็นร้อยละ 70 ประกอบด้วย 
  2.1  ภาระงานหลัก คิดเป็นร้อยละ 50 
  2.2  ภาระงานส่วนกลางของส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 10 
  2.3  ภาระงานตามยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 10 
 โดยจัดทําข้อตกลงการประเมินเป็นรายบุคคล ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
 
 
 
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา 
 สํานักทดสอบฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างภาวะ และการส่งเสริมให้
บุคลากรมีโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บริหารตามโครงสร้างของสํานักทดสอบฯ เพ่ือการเตรียมพร้อมผู้นําของ
องค์กร 
 
 
 (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
 สํานักทดสอบฯ มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคลากรที่สอดคล้องกับ     
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักทดสอบฯ โดยมีระบบการพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 
 - งานทรัพยากรบุคคล ทําแบบสํารวจความต้องการเป็นรายบุคคลทั้งในด้านการพัฒนาทางวิชาการ
และการพัฒนาความรู้และทักษะตามสายงาน 
 - คณะกรรมการสํานักทดสอบฯ ร่วมพิจารณาและกําหนดขอบเขตการส่งเสริมการพัฒนาทาง
วิชาการและการพัฒนาความรู้และทักษะตามสายงาน และการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของ
บุคลากรที่ตอบสนองโครงการและกิจกรรมของสํานักทดสอบฯ 
 - การรายงานผลและถ่ายทอดความรู้และทักษะในการประชุมประจําเดือนของสํานักทดสอบฯ 
 - มีการวิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรทุกคนในรอบปี
ต่อไปเพ่ือให้มีความต่อเน่ืองและเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ 
 
 
 (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา จะใช้การประเมินด้วยตนเองของ    
ผู้ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา การประเมินในเวทีการจัดการความรู้ และการประชุมของคณะกรรมการประจํา
สํานักทดสอบฯ เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบต่อไป 
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 (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 จากการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ที่ตอบสนองการปฏิบัติงานและการพัฒนาผลงานและตําแหน่งทางวิชาการ 
 การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน สนับสนุนให้สายวิชาการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 
โดยพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังน้ี 
 การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 3) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 การดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้ขอต้องดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
 การดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้ขอต้องดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 สํานักทดสอบฯ ได้จัดโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือให้สายวิชาการเข้าใจความรู้ หลักเกณฑ์และ
วิธีดําเนินการเสนอขอตําแหน่ง ได้แก่ โครงการผลิตเอกสารคําสอน หนังสือ และตําราเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการในการขอตําแหน่งทางวิชาการ ส่วนการดํารงตําแหน่งผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งวาระละ 4 ปี และดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ 
 สําหรับสายปฏิบัติการ สํานักทดสอบฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งโครงการภายในและ
โครงการที่พนักงานมีความต้องการไปพัฒนาตนเองให้หัวข้ออ่ืน ๆ เพ่ือนําประโยชน์จากการไปทํากิจกรรม   
การอบรม การสัมมนา มาประยุกต์ใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ความก้าวหน้าสายปฏิบัติการ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป มีคุณสมบัติ แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                     ห น้ า | 85 

ตารางที่ 24 แสดงคุณสมบัติการพัฒนาบุคลากรสําหรับสายปฏิบัติการ 
ประเภท ตําแหน่ง คุณสมบัติ 

ประเภททั่วไป ชํานาญงาน - วุฒิ ปวช. 6 ปี
- วุฒิ ปวท. 5 ปี 
- วุฒิ ปวส. 4 ปี 
- ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 1 ปี 

ชํานาญงานพเิศษ - ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญงาน 6 ปี 
- ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 1 ปี 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการ - วุฒิ ป.ตรี 6 ปี
- วุฒิ ป.โท 4 ปี 
- วุฒิ ป.เอก 2 ปี 
- ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 1 ปี 

ชํานาญการพิเศษ - ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ 4 ปี  
- ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 1 ปี 

เชี่ยวชาญ - ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 2 ปี  
- ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 1 ปี 

เชี่ยวชาญพิเศษ -
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การจัดลําดับความสาํคญั 
ลําดับ โอกาสในการปรับปรุง

1 การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับศูนย์สอบดิจิทัล
2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้พร้อมนําเสนอขอผลงานทางวิชาการ
3 การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการให้พร้อมกับงานวิจัยเชิงนโยบาย

 
การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับศูนย์สอบดิจิทัล
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1.  
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา 

งบดําเนินการ 1.เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม
ของสํานักทดสอบฯ 
2.แหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.แหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก 

การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

พ.ค. มิ.ย. คณะกรรมการ  

2. ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือระดมความคิดเห็น 
วางแผนการดําเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย.  

  
  
  
  

* หมายเหตุ ดําเนินการตลอดทั้งปี 

การติดตามประเมินผล งานบุคคล 
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การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้พร้อมนําเสนอขอผลงานทางวิชาการ 
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา 

งบดําเนินการ 1.เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม
ของสํานักทดสอบฯ 
2.แหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.แหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก 

การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

พ.ค. มิ.ย. คณะกรรมการ  

2. ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือระดมความคิดเห็น 
วางแผนการดําเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย.  

  
  
  
  

* หมายเหตุ ดําเนินการตลอดทั้งปี 

การติดตามประเมินผล งานบุคคล 
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การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการให้พร้อมกับงานวิจัยเชิงนโยบาย 
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา 

งบดําเนินการ 1.เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม
ของสํานักทดสอบฯ 
2.แหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.แหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก 

การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

พ.ค. มิ.ย. คณะกรรมการ  

2. ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือระดมความคิดเห็น 
วางแผนการดําเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย.  

  
  
  
  

* หมายเหตุ ดําเนินการตลอดทั้งปี 

การติดตามประเมินผล งานบุคคล 
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หมวด 6 

ระบบปฏบิัตกิาร 
 

 
6.1 กระบวนการทํางาน 
ก. การออกแบบ การบริการ หลักสูตร และกระบวนการ 
 (1) ข้อกําหนดของบริการ หลักสูตร และกระบวนการ 
 สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริการด้านการสอบเป็นภารกิจหลัก การผลิตบัณฑิต และ  
การบริการวิชาการอ่ืน ๆ ร่วมด้วย การออกแบบงานประเภทต่าง ๆ มีดังน้ี 
 ด้วยสํานักทดสอบฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจหลักในการสร้าง 
และพัฒนาเคร่ืองมือวัดที่เป็นมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินที่มีศักยภาพ ดังน้ัน       
จึงต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมิน สามารถนําไปใช้
และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้สะท้อนถึงผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและคุณภาพของ
ผู้เรียน ทั้งน้ี ผลจากการดําเนินโครงการดังกล่าวได้ช่วยพัฒนาครูให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการวัดผล    
และประเมินผลดีขึ้น โดยได้ดําเนินการในเขตจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นไปตามผลสํารวจความต้องการเพื่อ   
การพัฒนาครูทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก ซึ่งผลจากโครงการน้ีทําให้ครู
อาจารย์ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการวัดและประเมินตามบริบทของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้      
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนอย่างแท้จริง 
 สํานักทดสอบฯ มีภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมใน 3 ด้าน คือ  
 - การบริการการสอบ 
 - การบริการวิชาการ 
 - การบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 โดยทั้ง 3 ด้าน มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ      
ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ทั้งน้ี สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ดังน้ี 
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 1)  การบริการการสอบ แก่หน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งมีการดําเนินการต่อเนื่องมาทุกปี    
ตามพันธกิจของหน่วยงานที่ขอใช้บริการ คือ เพื่อการสอบคัดเลือก เพื่อการแนะแนว เพื่อศึกษาต่อ การสอบ
เพื่อชิงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดสอบเพื่อการประเมินผลในการเลื่อนตําแหน่ง ตามรายงาน    
การบริการการสอบ สําหรับขั้นตอนในการให้บริการการสอบเป็นไปตามมาตรฐาน การดําเนินการสอบของ
สํานักทดสอบฯ และดําเนินการสอบตามข้อกําหนดในการจัดสอบอย่างเคร่งครัด โดยข้ันตอนที่สําคัญภายหลัง
การให้บริการ คือ ระบบการประเมินการให้บริการ 2 ทาง ทั้งจากวิทยากรภายในซึ่งจะทําการประเมินต้ังแต่
การประสานงาน ช่วงระหว่างการดําเนินงานและภาพรวมของผู้มารับบริการ และอีกส่วนมาจากการประเมิน
ของหน่วยงานที่มาขอรับบริการ ซึ่งมีการประเมินต้ังแต่การมาติดต่อ ช่วงระหว่างการบริการ ไปจนถึงการสรุป 
ผลการสอบ โดยผู้รับบริการจะส่งผลการประเมินมายังสํานักทดสอบฯ และข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน     
จะถูกนํามาใช้ในการสรุปและนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุง การให้บริการการสอบ
ต่อไป 
 2)  การบริการสร้างและจัดทําแบบทดสอบ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นการให้บริการตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงานที่ขอใช้บริการ สําหรับในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมามีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เข้ามาขอรับบริการโดยทางสํานักทดสอบฯ ได้ให้บริการกับทางหน่วยงานที่มาขอรับบริการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างดี แต่ทั้งน้ี เน่ืองจากหน่วยงานที่มาขอรับบริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้สํานักทดสอบฯ        
ไม่เปิดเผยข้อมูลการมาขอใช้บริการของหน่วยงาน ด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพของสํานักทดสอบฯ จึงไม่ได้
เผยแพร่งานในสว่นน้ีแก่บุคคลทั่วไป 
 3) การบริการวิชาการแก่สังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม   
ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยที่ต้อง
รับผิดชอบเก่ียวกับ การบริการวิชาการ โดยปีงบประมาณ 2562 ได้ทําโครงการต่าง ๆ ดังน้ี 
 - โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้าน   
การประเมินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ (1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสระแก้วให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการ 
ประเมินโครงการ (2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสระแก้ว ให้มี
ความสามารถในการนําผลการประเมินโครงการไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการต่อไป 
(3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในชุมชนจังหวัดนครนายกให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการประเมินโครงการ
ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ตามนโยบายในระดับท้องถิ่น และ (4) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในชุมชนจังหวัด
นครนายกให้มีความสามารถในการนําผลการประเมินโครงการไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการต่อไป 
 - โครงการการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน ประจําปี
งบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ (1) เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (2) เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียนและ
นําไปออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนและ (3) เพื่อให้ครูเกิดการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยใน        
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
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 4) การให้บริการวิชาการ สํานักทดสอบฯ ได้ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทําหนังสือเชิญ
เป็นวิทยากร โดยคณาจารย์สํานักทดสอบฯ ได้ให้ความรู้ด้านการวัดและประเมิน การสร้างแบบทดสอบ     
ชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์และหาคุณภาพของข้อสอบ ในรูปแบบการเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดอบรม      
เชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานที่เสนอทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ประกอบด้วย  
 - โครงการบริการทางวิชาการ (ด้านการให้บริการการทดสอบร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการ  
ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)) 
 - ด้านการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดสมรรถนะและคัดเลือกบุคลากร 
 - ด้านการจัดทําแบบทดสอบ 
 - ด้านการสร้างแบบทดสอบ 
 
ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 

ที่ โครงการบริการวิชาการ ครั้งที ่
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยงาน การดําเนินงาน 

1 ด้านการสร้างแบบทดสอบ 
เพ่ือวัดสมรรถนะและ
คัดเลือกบุคลากร 

5/2561 ส.ค. 61 -
ม.ค. 62 

รัฐวิสาหกิจ ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย
และผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการสํานักทดสอบฯ 
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 มี.ค.62 

2 ด้านการจัดทําแบบทดสอบ 6/2561 พ.ย. 61 -
มี.ค. 62 

รัฐบาล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย
และผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการสํานักทดสอบฯ 
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 17 พ.ค.62 

3 ด้านการสร้างแบบทดสอบ 7/2561 พ.ย. 61 -
มี.ค. 62 

รัฐบาล

4 ด้านการให้บริการการ
ทดสอบร่วมกับ สทศ. 

 

 - จัดสอบ GAT/PAT 
 

ปีการศึกษา
2562 

23 - 26 
ก.พ. 62 

สทศ. อยู่ระหว่างการดําเนินการเรื่อง
เอกสาร 
อยู่ระหว่างการดําเนินการเรื่อง
เอกสาร 
อยู่ระหว่างการดําเนินการเรื่อง
เอกสาร 

 - จัดสอบ O-NET  
 

ปีการศึกษา
2561 

2 - 3 
มี.ค. 62 

สทศ.

 - จัดสอบวิชา 9 วิชาสามัญ  ปีการศึกษา
2562 

16 - 17 
มี.ค. 62 

สทศ.
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน สํานักทดสอบฯ มีกระบวนการ  
ในการวางแผนการดําเนินงานหลักสูตรฯ ตามบริบทของหลักสูตรฯ และปรับปรุงตามรอบการปรับปรุง 
หลักสูตรฯ โดยนําเอามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ มาจัดทํา
ตามบริบทของหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ของสํานักทดสอบฯ และ
มหาวิทยาลัย โดยงานสนับสนุนวิชาการและสํานักทดสอบฯ มีการกําหนดรายละเอียดของรายวิชาพ้ืนฐาน  
แล้วพิจารณาผ่าน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
 
 
 (2) แนวคิดการออกแบบ 
 สํานักทดสอบฯ มีการดําเนินงานที่มีความแตกต่างกันหลายด้าน การออกแบบงานแต่ละส่วนจะให้
ความสําคัญกับความต้องการของผู้รับบริการ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน ดังน้ี 
 การออกแบบงานบริการสอบ ได้มาจากการเรียนรู้จากองค์กรที่เป็นเลิศและนําผลการเรียนรู้        
มาวิเคราะห์ เพ่ือกําหนดแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมของสํานักทดสอบฯ และมหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ เช่น การเรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศนํามาสู่การจัดทําโครงการจัดตั้ง  
ศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 ในด้านการบริการวิชาการ จะคํานึงถึงองค์ความรู้ของสํานักทดสอบฯ ที่สามารถถ่ายทอดสู่สังคมได้  
มีการวิเคราะห์ความต้องการจากรายงานการสํารวจความต้องการในพื้นที่บริการระดับมหาวิทยาลัย คํานึงถึง
ความต้องการของพ้ืนที่เป็นสําคัญ ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน     
เมื่อนํามาพิจารณาความสอดคล้องเช่ือมโยงแล้วจึงกําหนดทิศทางของโครงการและกิจกรรมการบริการวิชาการ
ดังกล่าว 
 ในด้านหลักสูตร มีการวางแผนการออกแบบหลักสูตรฯ และสาระรายวิชาในหลักสูตรฯ ได้กําหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และรายละเอียดที่หลักสูตรฯ กําหนด ดังน้ี 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยมีแนวคิดปรัชญาของหลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประเมินสิ่ง
ต้องประเมิน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม อาทิ บุคคล องค์กร พฤติกรรมองค์กร คุณภาพของผลงาน หรือ
การปฏิบัติงาน เน้ือหาสาระของหลักสูตรฯ มีลักษณะเป็นสหวิทยากร เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่จะฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นนักประเมินที่มีความรู้ด้านการประเมินควบคู่ไปกับ
การอบรมให้ต้ังมั่นอยู่ในจริยธรรมอันดีงามและคุณธรรมที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” ของวิชาชีพนักประเมิน 
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 สํานักทดสอบฯ ดําเนินการให้การออกแบบการบริการวิชาการเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ   
ของสํานักทดสอบฯ และมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้คณาจารย์ดําเนินการเพื่อชุมชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนา   
ที่ย่ังยืนคํานึงถึงความต้องการของพ้ืนที่เป็นสําคัญ ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วนโดยการตรวจสอบจากงานวิชาการและคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ส่วนด้านการวิจัยสํานัก
ทดสอบฯ ได้มีแนวปฏิบัติให้โครงการวิจัยเป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 
 
 
ข. การจัดการกระบวนการ 
 สํานักทดสอบฯ เน้นกระบวนการกํากับ ติดตาม และความร่วมมือของกลุ่ม ด้วยเหตุที่การดําเนินงาน
ด้านการบริการสอบ บางครั้งจะมีโครงการเร่งด่วนสอดแทรกแผนงานที่กําหนดแล้วตลอดทั้งปี ดังนั้น         
การจัดการกระบวนการจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ 
 
 
 (1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
 สํานักทดสอบฯ มีผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ ที่กํากับดูแลบุคลากรรวมท้ัง
หน่วยงานทั้งหมดที่ต้ังขึ้นภายใต้การดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
สํานักทดสอบฯ มาร่วมในการบริหารงานและติดตามตรวจสอบ เพ่ือเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไป
ตามแนวทางธรรมาภิบาล การบริหารจัดการองค์กรมีการมอบหมายหน้าที่และนโยบายตามลําดับสายงาน 
 ในด้านการบริการวิชาการ จะมีหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ทําหน้าที่กํากับดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ เพ่ือรับผิดชอบพันธกิจงานด้านบริการวิชาการของสํานักทดสอบฯ ช่วยกํากับ
การดําเนินงานของคณาจารย์และสายปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ฝ่ายบริการวิชาการ  
ได้ปฏิบัติงาน โดยให้มีกิจกรรมเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน KPIs โดยดําเนินการเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประหยัดในหลายแนวทาง เช่น การประเมินความพึงพอใจและตอบแบบสอบถามต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ 
แทนการใช้กระดาษส่วนเอกสารต่าง ๆ จะสื่อสารส่งไปยังคณาจารย์ผ่าน E-document, จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (E-Mail), LINE Application และ Facebook 
 ในด้านหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มีประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ดําเนินงานร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น่ันคือ คณาจารย์ภายในสํานัก
ทดสอบฯ ทุกท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน ผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ คอยช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมใหก้ารดําเนินงานของหลักสูตรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการวิจัยสํานักทดสอบฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดการทํางานเป็นทีมวิจัย เพ่ือให้เกิดผลงานวิชาการ
ร่วมกัน นอกจากน้ี ยังมีการจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ทําตําแหน่งทางวิชาการ    
อีกด้วย 
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 (2) กระบวนการสนับสนุน 
 สํานักทดสอบฯ มีกระบวนการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงสร้างฯ จากการสนับสนุน          
ในส่วนงานย่อย ถ้ามีอุปสรรคหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน จะมีการจัดสรรอัตรากําลังร่วมปฏิบัติงาน
ข้ามส่วนงานย่อยในทันที เพ่ือให้ทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายทั้งในการบริการสอบและ
การบริการวิชาการหรืองานบริการที่มีเป็นครั้งคราว เป็นต้น 
 สํานักทดสอบฯ มีกระบวนการสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือให้การดําเนินการตามโครงการทุกโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
จะนําข้อมูลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ในแต่ละปีการศึกษามาพิจารณา แล้วเขียนโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณลงไปสู่การดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 สํานักทดสอบฯ มีกระบวนการสนับสนุนการดําเนินการแต่ละพันธกิจ ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้การดําเนินการตามพันธกิจแต่ละด้านมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ   
จะนําให้การสนับสนุนข้อมูลการดําเนินงานแต่ละด้านไปสู่โครงการที่ตอบสนองในแต่ละพันธกิจ เช่น          
การสนับสนุนด้านการวิจัย 
 
 
 (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
 สํานักทดสอบฯ ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ผ่านการระดม
ความคิดเห็นในที่ประชุมประจําเดือน และการประชุมตามวาระเร่งด่วนถ้ามีสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขเกิดขึ้น 
 ในด้านการบริการวิชาการ มีการดําเนินการโดยการนําผลการประเมินของแต่ละโครงการ ทั้งข้อมูล
เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณรวมถึงเสียงของผู้รับบริการ มาปรับปรุงงานการบริการวิชาการและพัฒนา
งานส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้มีผลเป็นที่พึงพอใจแก่ทุกฝ่าย 
 ในด้านหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ที่มีดําเนินการทุกปีจากการนําผลการประเมินตนเอง 
มคอ.5 และ จากเสียงของลูกค้ามาปรับปรุงหลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และในรอบ 5 ปี มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ค. การจัดการนวัตกรรม 
 ฝ่ายบริการวิชาการ สํานักทดสอบฯ มีการนําแนวคิดเชิงกลยุทธ์ จากการพิจารณามาจาก
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ มาดําเนินการเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการด้านนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินงาน โดยเน้นการตอบสนองของผู้รับบริการ และมีการสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นโดยจัดให้มี         
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประชุมเพ่ือให้คณาจารย์ได้มีโอกาสแบ่งปัน ถ่ายทอด แนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ต่อไป เช่น ระบบปฏิบัติการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กําลังดําเนินการอยู่ เป็นต้น 
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณมายังสํานักทดสอบฯ ตามแผนงบประมาณประจําปี ส่วนหนึ่ง      
จะจัดสรรไปยังหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรฯ มีโครงการต่าง ๆ ไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต เช่น กิจกรรม   
การพัฒนาศักยภาพของนิสิต การสร้างศักยภาพการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเย่ียมเชิงประเมินสถานการณ์
จริง เป็นต้น ส่วนแนวปฏิบัติด้านการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการ
ในหลายแนวทางได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดทําสื่อ และเอกสารประกอบการสอนออนไลน์ และมีการประเมิน
การสอน และตอบแบบสอบถามต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ แทนการใช้กระดาษ ส่วนเอกสารต่าง ๆ รวมถึง
ใช้ LINE Application เป็นอีกช่องทางในการติดต่อประสานงาน 
 สํานักทดสอบฯ มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ดังน้ี 
 1) โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้านการ
ประเมินโครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เพ่ือดําเนินการ
ให้บริการ ทางวิชาการแก่สังคม เป็นจํานวนเงิน 900,000 บาท โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรใน
สถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสระแก้ว และบุคลากรในชุมชนจังหวัดนครนายก 
 2) โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยในช้ันเรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เพ่ือดําเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นจํานวนเงิน
350,000 บาท โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในจังหวัด
นครนายก 
 ในแง่มุมของการมุ่งเน้นลูกค้าของสํานักทดสอบฯ ด้วยเหตุที่สํานักทดสอบฯ มีภารกิจหลัก
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต ก็คือ การให้บริการวิชาการด้านการสอบแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยในปี 2561 สํานักทดสอบฯ มีจํานวนโครงการที่ให้บริการด้านการสอบเพ่ิมมากขึ้น          
เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากปีที่ผ่านมาในปี 2560 และ 2561 พบว่า มีจํานวนโครงการเพ่ิมมากขึ้น 
 สํานักทดสอบฯ ได้ประเมินตามตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแผน หลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรมในแต่ละ
ระยะ เพ่ือวางแผนในการดําเนินการในคร้ังต่อ ๆ ไป อาทิเช่น โครงการบริการการสอบ มีการนําผลการดําเนิน
โครงการในช่วงเวลาตลอดปีงบประมาณมาสรุปเพ่ือให้ได้สารสนเทศในมิติต่าง ๆ โดยข้อมูลผลการประเมิน
ได้มาจากท้ังบุคลากรภายใน และผู้มาขอรับบริการจากภายนอก จากนั้นจึงเสนอต่อที่ประชุมสํานักทดสอบฯ 
เพ่ือให้การดําเนินโครงการในปีต่อไปมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น และยังนําข้อมูลจากการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคมต่อไป  
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 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีการดําเนินโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ 
 1) โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้าน   
การประเมินโครงการ ในช่วงของการดําเนินโครงการน้ัน เน่ืองจากโครงการฯ มีกิจกรรม 3 ครั้ง โดยโครงการฯ 
ได้มอบหมายนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน รับผิดชอบการประเมินกิจกรรมที่จัดทั้งในช่วง
ก่อนดําเนินกิจกรรม ระหว่างดําเนินกิจกรรม และหลังดําเนินกิจกรรมในทุกครั้งที่จัด ซึ่งบูรณาการกับรายวิชา 
วม 523 ปฏิบัติการการประเมิน 
 2) โครงการการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงของ    
การดําเนินโครงการน้ัน เน่ืองจากโครงการฯ มีกิจกรรม 4 ครั้ง โดยโครงการฯ ได้มอบหมายนิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาวิทยาการการประเมิน รับผิดชอบงานประเมินกิจกรรมที่จัดทั้งในช่วงก่อนดําเนินกิจกรรม ระหว่างดําเนิน
กิจกรรม และหลังดําเนินกิจกรรมในทุกคร้ังที่จัด ซึ่งบูรณาการกับรายวิชา วม 523 ปฏิบัติการการประเมิน   
 โดยทางคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ ได้นําผลการประเมินกิจกรรมในทุกคร้ัง มาปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้ามารับบริการมากที่สุด 
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ได้นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักทดสอบฯ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
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ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 ด้วยสํานักทดสอบฯ มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งแบบการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับ 
อย่างไรก็ดีเป้าหมายสําคัญหน่ึงในการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ น้ัน สํานักทดสอบฯ มุ่งเน้นให้มี
ความสัมพันธ์แบบร่วมพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับบริการสอบคัดเลือกทั้งที่เป็นประจํา และ   
เป็นครั้งคราว จะมีการนําผลการบริการมาพิจารณาเพื่อมีข้อเสนอแนะแก่ผู้รับบริการในการพัฒนาผู้เรียน   
หรือองค์กรต่อไป ในส่วนของผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานภายนอกจะเน้นความสัมพันธ์ระยะยาว โดยการติดต่อ
ประสานงานบริการ สํานักทดสอบฯ จะแสดงให้เห็นเจตจํานงที่ชัดเจนในการสร้างงานบริการแบบต่อยอด   
เป็นต้น 
 ตามที่สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดที่เป็น
มาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินที่มีศักยภาพ ดังนั้น จึงต้องการที่จะพัฒนาบุคลากร  
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมิน สามารถนําไปใช้และปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้สะท้อนถึงผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและคุณภาพของผู้เรียน ทั้งนี้ ผลจาก   
การดําเนินโครงการดังกล่าวได้ช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการวัดผลและประเมินผลดีขึ้น  
โดยได้ดําเนินการในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นไปตามผลสํารวจความต้องการเพื่อ     
การพัฒนาครูทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ทั้งน้ี ผลจาก
โครงการฯ ทําให้ครูอาจารย์ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการวัดและประเมินตามบริบทของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนอย่างแท้จริง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน วางแผนการออกแบบหลักสูตรฯ
และสาระรายวิชาในหลักสูตรฯ ที่มีกลไกเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ รวมถึงการคํานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย แสดงในภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
 (1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
 สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานบริการท่ีมีโอกาสเผชิญหน้ากับภาวะฉุกเฉินด้านการบริการอยู่เสมอ 
ดังน้ัน ในการวางแผนการดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ จะมีการคาดการณ์ภาวะเสี่ยงและวางแผนการแก้ไข
ปัญหาล่วงหน้า แต่ถ้ามีภาวะฉุกเฉินที่ไม่ได้คาดการณ์จะใช้วิธีการแก้ปัญหาทันที 
 ในงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มีระบบการดูแลงาน     
ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการมีเจ้าหน้าที่คอยประจําการทุกวันที่มีการจัดการเรียนการสอน   
เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นก็สามารถประสาน และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
 
 
 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
 สํานักทดสอบฯ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา อุปสรรคในการบริการ เมื่อผู้ใดที่เผชิญหน้ากับปัญหา
จะรายงานต่อหัวหน้าส่วนงานและผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ เพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาทันต่อเหตุการณ์ 
 ในด้าน Infrastructure สํานักทดสอบฯ มีการจัดการอบรมเพื่อการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน   
เป็นประจําทุกปี โดยในปีน้ี เป็นโครงการฝึกซ้อมหนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย  
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การจัดลําดับความสาํคญั 
ลําดับ โอกาสในการปรับปรุง

1 การดําเนินการบริการ 
2 การดําเนินการหลักสูตร 
3 การดําเนินการเตรียมความพร้อมความปลอดภัย

 
การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง ข้อกําหนดการบริการ
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1.  
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ 

งบดําเนินการ 1.เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม
ของสํานักทดสอบฯ 
2.แหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.แหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก 

การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

พ.ค. มิ.ย. คณะกรรมการ  

2. ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือระดมความคิดเห็น 
วางแผนการดําเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย.  

  
  
  

* หมายเหตุ ดําเนินการตลอดทั้งปี 

การติดตามประเมินผล งานบุคคล 



 

รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                     ห น้ า | 102 

การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง การออกแบบหลักสูตร
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1. การยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพ่ือก้าวสากลตามเกณฑ์ AUN-QA 
 

หัวหน้าโครงการ หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
งบดําเนินการ 1.เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม

ของสํานักทดสอบฯ 
2.แหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.แหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก 

การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. วางแผนการดําเนินงาน ต.ค. พ.ย. คณะกรรมการ  
2. ดําเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการ 

ธ.ค. ส.ค.  

3. สรุปผลการดําเนินงาน ก.ย. ต.ค.   

การติดตามประเมินผล การติดตามการดําเนินงานตามกําหนดเวลา
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การจัดทําแผนปรับปรุง 
เรื่องที่ปรับปรุง การเฝ้าระวังความเสี่ยง
เป้าหมายของการปรับปรุง
(ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ 
การดําเนินการ) 

1.  
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ 

งบดําเนินการ 1.เงินรายได้ของสํานักทดสอบฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรม
ของสํานักทดสอบฯ 
2.แหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.แหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก 

การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน 
การดําเนินการ 

ช่วงเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เร่ิมต้น สิ้นสุด
1. ขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

พ.ค. มิ.ย. คณะกรรมการ  

2. ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือระดมความคิดเห็น 
วางแผนการดําเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย.  

  
  
  

* หมายเหตุ ดําเนินการตลอดทั้งปี 

การติดตามประเมินผล  
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 

(Results) 
 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ (Product and Process Results) 
 สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจด้านการบริการการสอบเป็นพันธกิจที่เป็นหัวใจสําคัญ และ
มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการให้บริการเพื่อนําผลลัพธ์ของการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการบริการ  
อย่างต่อเน่ือง 
 
 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Product and 
Service Results) 
 จากผลการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ ที่ผ่านมาพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 
รวมทั้งโครงสร้างประชากรของไทยได้ส่งผลกระทบต่อแนวทางและทิศทางการบริการสอบและหลักสูตรของ
สํานักทดสอบฯ ทั้งในทางบวกและทางลบ ในทางบวก บุคลากรทุกคนมีความต่ืนตัวต่อการแข่งขันในการบริการ
ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิผล ในด้านหลักสูตร มีการแสวงหาแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
 ในด้านของความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยประกอบ     
ไปด้วย 3 โครงการ 4 ตัวช้ีวัด ทั้งน้ี การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ 4 ตัวช้ีวัด ซึ่งผลการประเมิน ทั้ง 3 โครงการ  
มีดังนี้ 
 1) โครงการบริการการสอบ มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ 2 ข้อ คือ  
 - จํานวนคร้ังของการให้บริการการสอบ โดยเป้าหมาย คือ จํานวน 100 ครั้ง  
 - ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ เป้าหมายคือ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การบริการมีค่าต้ังแต่ 4.00 ขึ้นไป  
 โครงการฯ น้ีบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด โดยภายหลังการเสร็จสิ้นช่วงระยะเวลา
การดําเนินงานฝ่ายบริการการสอบ ได้มีการสรุปข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสอบ และ
นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และวางแผนงานต่อไป 
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 2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ว่า โครงการบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนดไว้ โดยภายหลังการเสร็จสิ้นช่วงระยะเวลาการดําเนินงาน โครงการฯ ได้มีการสรุปข้อมูลผล    
การประเมินความพึงพอใจการรับบริการ การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและวางแผนงานต่อไปประกอบด้วย         
2 โครงการ คือ 
 - โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้าน   
การประเมินโครงการ ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก      
เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ  
มีความสามารถประยุกต์เข้ากับการทํางานของท่าน อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ โครงการส่งเสริมให้ท่าน   
ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักการและความสําคัญในการประเมินโครงการ/กิจกรรม และการนําผล       
การประเมินไปใช้ในการพัฒนา อยู่ในระดับดีมาก ส่วนรายการที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตรงกับความต้องการของท่าน อยู่ในระดับดีมาก 
 - โครงการการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน
ปฏิกิริยา พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมโครงการการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียน    
การสอน ครั้งที่ 2 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหาร  
สื่ออุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่โครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เข้ารับ       
การอบรมเห็นความพร้อม ทั้งสถานที่ และเอกสารอบรม และส่วนใหญ่เสนอแนะให้มีการปรับปรุงเรื่อง
ระยะเวลา ในการจัดอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนําไปใช้ได้จริง โครงการที่ดีและ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและสามารถทําการวิจัยได้ถูกต้อง และวิทยากรบรรยาย
เข้าใจง่าย 
 3) โครงการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพ “วารสารการวัดผลการศึกษา สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” สามารถเผยแพร่ได้ตามกําหนดเวลา คือ 2 ฉบับต่อปี 
และได้รับคัดเลือกให้เข้าฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561 จํานวน 9 คน ผ่านผู้ใช้บัณฑิตโดยครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
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 โดยผ่านระบบการสํารวจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินการของคู่แข่ง และสถาบันอ่ืน ๆ ที่มีการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกัน น่ันคือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา โดยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ภาพรวมหลักสูตรวิทยาการการประเมิน มีค่าสูงกว่า หลักสูตรวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา โดยมีรายละเอียด 
แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

รายการประเมิน สาขาวิชาวิทยาการ
การประเมิน 

สํานักทดสอบฯ 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวิโรฒ 

สาขาวิชาวิจัย วัดผล 
และสถิติการศกึษา 
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา 9 14 
จํานวนนิสิตที่ตอบกลับ 4 (44.44%) 7 (50.00%) 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.67 4.53 
2. ด้านความรู้ 4.92 4.64 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.67 4.32 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

4.50 4.48 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.67 4.60 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.68 4.56 
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ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน (Work Process Effectiveness Results) 
 สํานักทดสอบฯ มีประสิทธิผลของกระบวนการทํางานด้านบริการสอบและการบริการวิชาการในพ้ืนที่
บริการ สําหรับด้านหลักสูตรฯ แม้จะมีกระบวนการจัดการหลักสูตรฯ อยู่ในระดับที่ดี แต่ผลลัพธ์ด้านการรับ
ผู้ เรียนใหม่ยังมีประเด็นอุปสรรคที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่มาก การนําเสนอผลลัพธ์            
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางานจะมีรายละเอียดเฉพาะบางด้าน ดังน้ี 
  
 
 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Effectiveness and Efficiency) 
 โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้านการ
ประเมินโครงการ ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก   
เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยากรมีความรู้        
ความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินโครงการ อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ วิทยากรของโครงการมี        
ความพอเพียงต่อการดําเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับดีมาก ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ เอกสาร
ประกอบการอบรม  มีความทันสมัย น่าสนใจ อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า 
โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมิน
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กิจกรรมโครงการนําไปปฏิบัติจริง อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ มีการประเมินผล      
การดําเนินโครงการอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดีมาก ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ระยะเวลาเหมาะสม
กับบรรยายของวิทยากร อยู่ในระดับดีมาก 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน              
มีการกําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ และรวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
ทั้งในเรื่องของศาสตร์ทางด้านการประเมินรวมไปถึงความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 นอกจากน้ี ทางสํานักทดสอบฯ ยังมีแนวทางที่จะกระตุ้นให้อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้พัฒนา
ตนเอง ได้แก่ การจัดทําแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําสํานักทดสอบฯ ระบุระยะเวลาที่ต้องย่ืนเสนอ
ขอตําแหน่งผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน การกําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เข้าอบรมใน
หัวข้อที่คาดว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรฯ เช่น การแจ้งข่าวโครงการ
ฝึกอบรมท่ีน่าสนใจในที่ประชุมประจําสํานักทดสอบฯ หรือการเกษียนหนังสือจากผู้บริหารระบุตัวบุคคล     
เมื่อเห็นว่า มีการจัดการประชุมหรือการอบรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
อบรมจากงบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เป็นต้น ซึ่งทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ ที่เก่ียวข้องกับการทํางานและนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนิสิตต่อไป 
 โดยจากการสนับสนุนดังกล่าวของสํานักทดสอบฯ ทําให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
ของหลักสูตรฯ มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
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 (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 
 สํานักทดสอบฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่สําคัญ คือ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสนาม
บริการสอบ และอุบัติภัย หรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคารและบุคลากร โดยมีการกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น เช่น การแจ้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ Online เพ่ือให้สมาชิกใน
หน่วยงานได้รับรู้และเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีและมีการรายงานตรงต่อผู้บริหาร
ตามลําดับโครงสร้างเพ่ือแก้ไขปัญหาทันที เป็นต้น นอกจากน้ี ยังส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระดับ
มหาวิทยาลัย และจัดโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทุกคนในสํานักทดสอบฯ 
 
 
 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management Results) 
 สํานักทดสอบฯ มีการดําเนินงานที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสําหรับผลลัพธ์ด้านการบริการสอบ พบว่า สํานักทดสอบฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน
สนับสนุนทรัพยากรการผลิตและหน่วยงานท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) นอกจากสํานักทดสอบฯ จะเป็นศูนย์สอบให้แก่สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติแล้ว สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ยังได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการสอบอีกด้วย และยังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิตในหลักสูตร
ปริญญาโทของสํานักทดสอบฯ 
 ตัวบ่งช้ีที่สําคัญของผลการดําเนินการด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งผลลัพธ์ที่ช่วยส่งเสริม
ให้ผลการดําเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน สํานักทดสอบฯ    
ดีขึ้น คือ ร้อยละของการสําเร็จการศึกษาของนิสิตในแต่ละรุ่น อยู่ที่ร้อยละ 100 ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 1 ภาคเรียน 
ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ดีของหลักสูตรฯ จึงทําให้นิสิตสามารถจบการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
 สํานักทดสอบฯ มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานซึ่งแบ่งผู้ส่งมอบตามพันธกิจของสํานักทดสอบฯ โดยงาน
การบริการวิชาการ มีการวางแผนจัดการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทําแบบวัดและประเมินผลการดําเนินการของ   
ผู้ส่งมอบในแต่ละด้าน 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Results) 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Customer-Focused Results) 
 (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Customer Satisfaction) 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านต่าง ๆ สํานักทดสอบฯ ได้จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ในการประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสอบ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานผู้ใช้บริการระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีจํานวนผู้ตอบกลับ 
จํานวน 98 หน่วยงาน ผู้ตอบแบบประเมินในครั้งน้ี ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็น      
ผู้ประสานงาน คิดเป็นร้อยละ 50.1 และส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานท่ีเคยใช้บริการการสอบของสํานักทดสอบฯ 
ระหว่าง 6 - 10 ปี 
 ผลการประเมินในครั้งน้ี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ความพึง
พอใจเฉล่ีย 9.49) นอกจากน้ี ผู้ใช้บริการยังประเมินหัวข้อการให้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากและ
มากที่สุด โดยอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 5 ที่ผู้ใช้บริการรู้สึกพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด ได้แก่  
 1) ความเป็นกันเองของวิทยากร (ค่าเฉล่ีย 9.65) 
 2) บุคลิกภาพของวิทยากรมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 9.59)  
 3) ประสิทธิภาพและความสามารถของวิทยากร (ค่าเฉล่ีย 9.58) 
 4) ความชัดเจนของการประชุมช้ีแจงก่อนสอบ (ค่าเฉล่ีย 9.55) 
 5) ขั้นตอนการดําเนินการสอบมีความรัดกุมและปฏิบัติได้ (ค่าเฉล่ีย 9.54) 
 

 
ภาพประกอบท่ี 7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสอบ 
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ข้ันตอนการดําเนินการสอบมีความรัดกุมและปฏิบัติได้

ความชัดเจนของการประชุมชี้แจงก่อนสอบ

ประสิทธิภาพและความสามารถของวิทยากร

บุคลิกภาพของวิทยากรมีความเหมาะสม

ความเป็นกันเองของวิทยากร

ความพึงพอใจเฉล่ีย

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้ริการการสอบ
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 โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบล 
ด้านการประเมินโครงการ ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์
มาก ต่อหน่วยงานของท่าน อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์มากสําหรับท่าน อยู่ใน
ระดับดีมากส่วนรายการที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ท่านสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้คนอ่ืนได้ อยู่ใน
ระดับดีมาก ส่วนความพึงพอในการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 83 คน ส่วนใหญ่ความพึงพอใจ จํานวน 
75 คน และไม่พึงพอใจ จํานวน 8 คน และคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจากคะแนนเฉล่ีย
ก่อนเข้าการอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 โครงการการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน
เรียนรู้ พบว่า ผลการสอบของผู้เข้ารับการอบรม ด้านความรู้ เก่ียวกับการบูรณาการการวัดประเมินและ     
การวิจัยในการจัดการเรียนการสอน จากการข้อสอบแบบก่อนและหลังรับการอบรม เต็ม 10 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยก่อนรับการอบรม ของผู้เข้ารับการอบรม 6.26 และคะแนนเฉล่ียหลังรับการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม 
7.30 แสดงว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น อีกทั้ง ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้     
จากความคิดเห็นของวิทยากร ได้รับคําแนะนําที่ดีในการนําไปพัฒนาทําการวิจัยผลการประเมินพฤติกรรม 
พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ภายหลังจากที่ได้รับการอบรมเก่ียวกับการบูรณาการการวัดประเมินและ
การวิจัยในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัย 
ในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน สามารถวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และ
การออกแบบการวิจัย เพ่ือพัฒนาทําการวิจัยในช้ันเรียนได้ ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร 
พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการบูรณาการการวัดประเมินและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน และผลลัพธ์ที่องค์กร
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 สํานักทดสอบฯ ให้ความสําคัญกับการมุ่งเน้นผู้รับบริการ จากการติดตามผลการบริการ พบว่า     
ทุกหน่วยงานแสดงเจตจํานงในการรับบริการอย่างต่อเน่ืองในปีต่อ ๆ ไป และยังจะแนะนําการบริการไปยัง
หน่วยงานอ่ืน ๆ อีกด้วย และถ้าหากสํานักทดสอบฯ ขยายขอบเขตการบริการการทดสอบ ก็จะรับบริการอีกถึง
ร้อยละ 86.7 แสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 27 แสดงความคุ้มค่าในการใช้บริการ 
ความคุ้มค่าในการใช้บริการ ใช้บริการ ไม่ใช้บริการ ไม่ตอบ แนะนํา ไม่แนะนํา

 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

1. ท่านจะกลับมาใช้บริการ
ในครั้งต่อไปอีกหรือไม่ 

98 100.0 0 0.0 0 0.0     

2. ท่านจะแนะนําให้หน่วยงาน
อ่ืนมาใช้บริการหรือไม ่

    95 96.9 3 3.1 

3. หากสํานักทดสอบฯ  
มีบริการด้านจิตวิทยา/แนะแนว 
จะสนใจใช้บรกิารหรือไม่ 

85 86.7 9 9.2 4 4.1     

 
 ผลการติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับ 4.7 
จาก 5 คะแนน โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านความเป็นกันเองของวิทยากรประสิทธิภาพและความสามารถ
ของวิทยากรบุคลิกภาพของวิทยากรมีความเหมาะสมความชัดเจนของการประชุมช้ีแจงก่อนสอบ และขั้นตอน
การดําเนินการสอบมีความรัดกุมและปฏิบัติได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.8 ในขณะที่ด้านอ่ืน ๆ ตํ่ากว่าเพียงเล็กน้อย  
แสดงในภาพประกอบต่อไปน้ี 

 
ภาพประกอบท่ี 8 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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การติดต่อประสานงาน

ข้ันตอนการขอใช้บริการมีความสะดวก/ชัดเจน

แบบทดสอบตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

ความรวดเร็วของการตรวจประมวลผล 

ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ

การให้คําปรึกษาก่อนการให้บริการมีความชัดเจน

แบบทดสอบมีภาพลักษณ์ที่ดี

จํานวนวิทยากรท่ีจัดให้มีความเหมาะสม

การรายงานผลสอบตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

การรายงานผลสอบชัดเจนเข้าใจง่าย

ผลการสอบสามารถนําไปใช้ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ความเป็นกันเองของวิทยากร

ประสิทธภิาพและความสามารถของวิทยากร

บุคลิกภาพของวิทยากรมีความเหมาะสม

ความชัดเจนของการประชุมช้ีแจงก่อนสอบ

ข้ันตอนการดําเนินการสอบมีความรัดกุมและปฏิบัติได้

ความพึงพอใจในภาพรวม

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ได้มีระบบ 
การดําเนินงานในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดประชุมหลักสูตรขึ้นเป็นประจําเพ่ือบริหารจัดการ  
ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์
ผู้สอนในทุกรายวิชา เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนดําเนินการ และสรุปผลการดําเนินการจากผล
สะท้อนกลับของนิสิตและอาจารย์ โดยผลการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มีระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.76 (จาก 5 คะแนน) 
 ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้มีการนําเข้าเสนอในการจัดประชุมหลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือร่วมแสดง
ความคิดเห็น และวางแผนการดําเนินการในการเตรียมและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของ
นิสิต ได้แก่ ห้อง 831 ห้องเรียนปริญญาโท (ช้ัน 3), ห้อง 842 ห้องเรียนปริญญาโท 2 (ช้ัน 4), ห้องสมุด ช้ัน 4, 
และห้องพักนิสิต โดยติดต้ังอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ในห้องดังกล่าวแก่นิสิต ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายในอาคารสํานักทดสอบฯ 
 นอกจากน้ัน ยังมีกระบวนการวางแผน ปรับปรุงจากผลการดําเนินการในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือจะได้รับทราบถึงผลการดําเนินการจึงให้นิสิตตอบ
แบบประเมิน ปค 003 และนําผลประเมินดังกล่าว เข้าพิจารณาในที่ประชุมที่เก่ียวข้องเพ่ือรับทราบและ
ดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ว่า มีความเพียงพอและเหมาะสม  
ต่อการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ซึ่งผลการประเมิน พบว่า มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.75 (จาก 5 คะแนน) 
แสดงให้เห็นว่า ในภาคเรียนที่ผ่านมาหลักสูตรฯ มีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการจัด   
การเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce-Focused Results) 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focused Results) 
 สํานักทดสอบฯ เป็นองค์กรที่ใช้กําลังคนมากกว่าเทคโนโลยี ด้ังน้ัน การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาองค์กร 
  
 
 (1) อัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร (Workforce Capability and Capacity)  
 สํานักทดสอบฯ มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่มีความชํานาญและประสบการณ์สูง 
ในรอบปีที่ผ่านมามีบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและสายงาน ดังน้ี 
 1) อาจารย์ขอตําแหน่งวิชาการเพ่ิม 3 คน ในตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 2) บุคลากรสายสนับสนุนจบปริญญาเอก สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 1 คน 
 3) บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อปริญญาโทนอกเวลา 1 คน 
 4) บุคลากรสายวิชาการ ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนอบรมระยะยาวในประเทศแคนาดา 1 คน เมื่อ
พิจารณาคุณวุฒิโดยรวมของบุคลากรของสํานักทดสอบฯ มีลักษณะโดยรวม แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 28 แสดงอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน 

ตํ่ากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

สายวิชาการ    
   - รองศาสตราจารย์  (1) -
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 (3) 4
   - อาจารย์  2 7 9
สายสนับสนุน 1 9 7 2 19

รวม 1 9 9 14 33
หมายเหตุ: (...) หมายถึง อยู่ในระหว่างการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 (2) บรรยากาศการทํางาน (Workforce Climate) 
 บรรยากาศการทํางานของบุคลากรในสํานักทดสอบฯ มุ่งเน้นเป็นการทํางานเป็นทีมและมีค่านิยม 
การทํางานเป็นไปตามค่านิยมขององค์กรที่ปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เมื่อมีภาระงานเร่งด่วนบุคลากร
ทุกคนจะร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันทํางานจนสําเร็จตามเป้าหมาย และที่สําคัญคือ การมีความรับผิดชอบต่อ
การรักษาความลับของงานบริการสอบ และการมุ่งประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานเพ่ือให้เป็นองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศ เป็นที่น่าเช่ือถือของสังคม 
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 (3) ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  
 บุคลากรของสํานักทดสอบฯ ทุกคนมีความรักและผูกพันกับสํานักทดสอบฯ จะเห็นได้จากไม่มี
บุคลากรคนใดที่ลาออกจากสํานักทดสอบฯ ก่อนการเกษียณราชการ ผลการประเมินความผูกพันกับองค์กร
พบว่า บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมีค่าเฉล่ียสูงสูดเท่ากับ 5 
จากคะแนนเต็ม 5 และไม่ลังเลท่ีจะทําหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงในองค์กรค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.6 เป็นต้น แสดงใน
ภาพประกอบต่อไปน้ี 

 
ภาพประกอบท่ี 11 แสดงผลการประเมินความผูกพันกับองค์กร 
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ท่านยินดีลดเงินเดือนหากจะทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานต่อไปได้

ท่านยินดีที่จะลาออกจากการเป็นบุคลากรหากจะทําให้องค์กรสามารถ…

ท่านยินดีไม่รับค่าตอบแทน (พิเศษ) หากจะทําให้องค์กรสามารถดําเนินงาน…

ท่านไมค่ิดจะลาออก ถึงแม้องค์กรจะประสบปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน

ท่านเช่ือว่าบุคลากรควรคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าผลประโยชน…์

แม้ท่านจะมีโอกาสเปลีย่นงานที่มรีายได้สูงกว่าแต่ท่านก็สมคัรใจที่จะทาํงานให…้

ท่านพรอ้มที่จะทาํงานนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบ

ท่านมั่นใจว่าทา่นเป็นสมาชิกคนสําคัญของหน่วยงานทีม่ีส่วนในความสําเร็จ …

สํานักทดสอบฯ เป็นองค์กรที่ดีที่ทา่นภูมิใจ และม่ันใจว่าการทาํงานที่น่ีจะทํา…

ท่านอยากมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์กร

ท่านมีความสําคัญต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวขององค์กร

ท่านจะทาํงานในเวลางานเท่าน้ัน ถึงแม้งานทีท่า่นได้รับมอบหมายยังไม่สําเร็จ…

เมื่อมผีู้กล่าวถึงองค์กรในทางที่ผิด ท่านจะรู้สึกไม่พอใจ และจะช้ีแจงให้เขาม…ี

ท่านจะไม่ร่วมวิพากษ์ วจิารณ์ (นินทา) องค์กรในด้านลบกับเพื่อนร่วมงาน …

ท่านไมล่ังเลที่จะทาํหน้าที่อยา่งใดอย่างหนึ่งในองค์กร เช่น เป็นตัวแทนเข้า…

ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ค่าเฉลี่ย

ผลการประเมินความผูกพันกับองค์กร
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 (4) การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development)  
 ในปีที่ผ่านมาบุคลากรของสํานักทดสอบฯ ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ   
เป็นการพัฒนาเพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาสํานักทดสอบฯ ได้แก่ การพัฒนาศูนย์ทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
 และสํานักทดสอบฯ มีการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัย และการส่งเสริม
การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น ในแต่ละปีคณาจารย์จึงมีการสร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ          
มีกําหนดการขอตําแหน่งทางวิชาการ แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 29 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ปีงบ 
ประมาณ 

อาจารย์ที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

อยู่ระหว่างการย่ืนขอตาํแหน่ง
ทางวิชาการ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์

2561 3 - - 3 - -
2562 4 - - - 1 -

 
 - บุคลากรสายวิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 
แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 30 แสดงร้อยละของอาจารย์ที่นําเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ 
ปีงบประมาณ จํานวนอาจารย์ 

ประจําที่ปฏิบติังานจรงิ
จํานวนอาจารย์ที่นําเสนอผลงานวิชาการ 

ในต่างประเทศ 
คิดเปน็ร้อยละ

2561 14 5 35.71
2562 13 1 7.69

ที่มา รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2561 และ 2562 
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 - บุคลากรสายวิชาการ สร้างผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 31 แสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
ปีงบประมาณ ผลงานทางวิชาการ รวม จํานวน

อาจารย์
ประจํา 

จํานวน
ผลงาน
อาจารย์

Proceeding ระดับชาติ ผลงานวิจัย
ที่องค์กรระดับชาติว่าจ้าง 

2561 1 14 3 18 13 1.38
 
 - บุคลากรสังกัดสํานักทดสอบฯ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพในประเทศและ
ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 32 แสดงร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพในประเทศและ
ต่างประเทศ 
ปีงบประมาณ จํานวนบุคลากร

เข้ารับอบรม  
งานในหน้าทีร่บัผิดชอบ 

Hard Skill 

จํานวนบุคลากร
เข้ารับการอบรม 

Soft Skill 

จํานวนบุคลากร
เข้ารับการอบรมพัฒนา

องค์กร 

2561 4 9 2 
2562 - 7 - 

 
 - บุคลากรสังกัดสํานักทดสอบฯ ได้รับการพัฒนาการศึกษาต่อระดับเอกและระดับปริญญาโท     
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
ตารางที่ 33 แสดงร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ปีงบประมาณ จํานวนบุคลากร
สายวิชาการศกึษาระดับปรญิญาเอก 

จํานวนบุคลากร 
สายปฏิบัติการศึกษาระดับปริญญาโท 

2561          1 (จาก 14 คน) 2 (จาก 19 คน) 
2562 - - 

คิดเปน็ร้อยละ 7.14 10.52 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแล (Leadership and Governance Results) 
ก. ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกํากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership, Governance 
and Societal Responsibility Results) 
 (1) การนําองค์กร (Leadership) 
 ในการบริหารสํานักทดสอบฯ ของคณะผู้บริหารในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเท    
การทํางานเพ่ือให้สํานักทดสอบฯ ยังคงเป็นองค์กรที่ให้บริการสอบในระดับช้ันนําของประเทศ สร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการเกินความคาดหวังและมุ่งให้เกิดความผูกพันในระยะยาว 
 
 
 (2) การกํากับดูแล (Governance) 
 ในการบริหารสํานักทดสอบฯ ของคณะผู้บริหารในปัจจุบันให้ความสําคัญกับการบริหารแบบ        
มุ่งผลลัพธ์และให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของตนที่มีต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานัก
ทดสอบฯ อย่างไรก็ดีจะมีการกํากับดูแลตนเอง และการกํากับดูแลตามสายงานที่สังกัด และมีการติดตาม    
การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนผ่านการประชุมประจําเดือนของสํานักทดสอบฯ และการติดตามรอบคร่ึงปี และ
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ผลการติดตาม พบว่า บุคลากรทุกคนในทุกส่วนงานมีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
ระดับสูง และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานบริการทุกโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรค ผู้รับบริการมี 
ความพึงพอใจ ดังแสดงข้อมูลข้างต้น 
 
 
 (3) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน (Law and Regulation) 
 ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรของสํานักทดสอบฯ ปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบของสํานักทดสอบฯ และ
ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
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 (4) จริยธรรม (Ethics)  
 สํานักทดสอบฯ โดยผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ และผู้บริหารทุกระดับ มุ่งเน้นธรรมาภิบาลใน    
การบริหารงาน จากผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า      
มีค่าเฉล่ียการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและความคิดเห็นรายด้านย่อยสูงกว่าปีที่ผ่านมา ด้านย่อยที่มี      
การเพ่ิมสูงกว่าด้านย่อยอ่ืน ๆ คือหลักความเสมอภาค แสดงในภาพประกอบต่อไปน้ี 

 
ภาพประกอบท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

  
 

3.8

3.9

4.0

4.0

4.0

4.1

4.1

4.1

4.1

4.3

4.0

3.4

3.1

3.4

3.5

3.1

3.2

3.2

3.2

3.4

3.2

3.3

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)

หลักความเสมอภาค (Equity)

หลักประสิทธภิาพ (Efficiency)

หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

หลักนิติธรรม (Rule of Law)

หลักความโปร่งใส (Transparency)

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

มีการดําเนินการอย่างครบถ้วนฯ

หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

ค่าเฉลี่ย

การเปรยีบเทยีบผลการบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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 (5) สังคม (Society)  
 ผลลัพธ์ทางสังคม พบว่า สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินโครงการเก่ียวกับการบริการวิชาการต่อชุมชน   
ในพ้ืนที่บริการ 3 โครงการ  
 - โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้าน   
การประเมินโครงการ มีบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก (สพป.นครนายก) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว (สพป.สระแก้ว) และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) ร่วมทั้ง 
บุคลากรในเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในจังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว    
ในการนี้ มีจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามากขึ้นถึง 76 คน แสดงในภาพประกอบต่อไปน้ี 

 
ภาพประกอบท่ี 13 แสดงจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
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บุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดนครนายก
และจังหวัดสระแก้ว

บุคลากรในเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (อบต.) จังหวัดนครนายกและ

จังหวัดสระแก้ว

แสดงจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

จํานวนผู้เข้าร่วม ปีงบ 2562

จํานวนผู้เข้าร่วม ปีงบ 2561
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ข. ผลลัพธ์ด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation Results) 
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สํานักทดสอบฯ ได้ทําการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Action 
Plan) มีจํานวน 33 โครงการ แสดงในตารางดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 34 แสดงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Action Plan) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด
หลัก 

บรรลุ จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ
ความสาํเร็จ

1. การสร้างองค์ความรู้ 
ด้านการวัดและประเมิน 
เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

3 6 6 6 100.00
- โครงการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท 
- โครงการติดตามความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ 
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน และบุคลากร 
- โครงการจัดการความรู้
(กิจกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย) 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการประเมิน 

2. การพัฒนางานวิจัย 
ด้านการวัดและประเมิน 

3 6 6 6 100.00
- โครงการวิจัยด้านการทดสอบ การวัด ประเมิน  
การเรียนการสอน 
- กิจกรรมสนับสนุนเงินสนับสนุนงานวิจัย
- โครงการวิจัยด้านการทดสอบ การวัด ประเมิน  
การเรียนการสอน 
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
- กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
- กิจกรรมสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย 

3. การสร้างองค์ความรู้ 
และพัฒนาการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนและ 
สังคมอย่างย่ังยืน 

8 11 11 11 100.00
- โครงการพัฒนาบุคลากร
(รวมนิสิต บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก) 
- โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามความต้องการ 
ของหน่วยงาน 
- โครงการบริการการสอบ
- โครงการบริการการสอบ
- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
- โครงการบริการการสอบ
- โครงการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพ 
- โครงการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด
- โครงการศึกษาคุณภาพแบบทดสอบ (ภาคสนาม) 
- โครงการพัฒนาบุคลากร (บุคลากร)
- โครงการพัฒนาบุคลากร (บุคลากร)
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ตารางที่ 34 แสดงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Action Plan) (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด
หลัก 

บรรลุ จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ
ความสาํเร็จ

4. การสืบสานและ 
สร้างองค์ความรู้ 
ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1 3 3 2 100.00
- กิจกรรมวันสถาปนาสํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา 
- โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

5. พัฒนาระบบบริหาร 
โดยใช้เครื่องมือทางการ
บริหารและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม 

6 9 9 8 100.00
- โครงการประเมินผลการบริหารงาน
- โครงการประหยัดพลังงาน
- โครงการ 5 ส 
- โครงการพัฒนาช่องทางส่ือสารที่มีความหลากหลาย 
- โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 
- โครงการการจัดการความรู้
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

รวม 33 100.00
 
 
 ทั้งน้ี รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามแผน
ยุทธศาสตร์ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 -
2563 แสดงในเอกสารภาคผนวก ข 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงินและตลาด (Financial and Market Results) 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด (Financial and Market Results) 
 (1) ผลการดําเนินการด้านงบประมาณและการเงิน (Financial Performance) 
 สํานักทดสอบฯ ดําเนินงานโดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ 2 แหล่ง คือ 
งบประมาณเงินรายได้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เดิม คือ งบประมาณแผ่นดิน) แสดงในตารางดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 35 แสดงงบประมาณด้านต่าง ๆ ของสํานักทดสอบฯ (หน่วย : บาท) 

งบรายจา่ย ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
 เงินรายได ้ เงินอุดหนนุ เงินรายได้ เงินอุดหนนุ เงินรายได ้ เงินอุดหนนุ
 จากรัฐบาล จากรัฐบาล  จากรัฐบาล

งบบุคลากร - - 113,520 - 124,000 -
งบดําเนินงาน 2,310,742 327,500 2,211,338 304,000 2,043,740 346,600
งบลงทุน - - 66,000 - 361,000 -
งบเงินอุดหนุน 720,000 731,000* 900,000 - 835,000 855,000
งบรายจ่ายอ่ืน 700,000 - 760,000 - 710,000 -

รวม 3,730,742 1,058,500 4,050,858 304,000 4,073,740 1,201,600
รวม 2 แหล่ง 4,789,242 4,354,858 5,275,340 

หมายเหตุ *ปีงบประมาณ 2559 งบเงินอุดหนุน จํานวน 731,000 บาท เบิกในลักษณะงบลงทุน 315,000 บาท 
และเบิกในลักษณะเงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) 416,000 บาท 
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 ในปีงบประมาณ 2561 สํานักทดสอบฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการเพ่ือพัฒนาตามพันธกิจ
หลักของสํานักตามแผนกลยุทธ์ แสดงในตารางดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 36 แสดงจํานวนงบประมาณที่จัดสรรในโครงการเพ่ือพัฒนาตามพันธกิจหลักของสํานักตามแผนกลยุทธ์ 
(หน่วย : บาท) 
ลําดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล” 200,000
2 โครงการศึกษาคุณภาพแบบทดสอบภาคสนาม 240,000
3 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 50,000
4 โครงการตรวจประกันคุณภาพ 30,000
5 โครงการสถาปนาสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 30,000
6 โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ 45,000
7 โครงการกิจกรรม 5 ส. 10,000
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 85,000
9 โครงการติดตามความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ 10,000
10 โครงการการจัดการความรู้ 10,000
 รวม 710,000

 
 

 (2) ผลการดําเนินการด้านตลาด (Marketplace Performance)  
 จากการประเมินผลลัพธ์การดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ในด้านบริการสอบ จํานวนผู้รับบริการสอบ 
มีการเพ่ิมจํานวนทั้งจํานวนหน่วยงานและจํานวนคน สําหรับงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนมีการขยาย
ขอบเขตการบริการจากโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการขยายการบริการสู่องค์การบริหาร      
ส่วนตําบล (อบต.) เพ่ิมขึ้น ทั้งในจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว 
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ตารางตรวจสอบระบบ 

 

 

  System Process หมวด ตรวจสอบระบบ
มี ไม่มี

Leadership 
Governance 

System 

Leadership (Guide & Sustain) Process 1.1 ก (1),
(2) 

 

Communication - Engagement 
Process  

1.1 ข  

Organizational Sustainability Systems 
 

1.1 ค (1)  

Performance & Direction Review 
Process  

1.1 ค (2)  

Governance & Stakeholder Systems
  

1.2 ก (1)  

Legal Compliance & Ethical Systems 1.2 ข (1),
(2) 

  

Societal Responsibility Systems 
 

1.2 ค (1)   

Community Support Systems 
 

1.2 ค (2)   
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  System Process หมวด ตรวจสอบระบบ
มี ไม่มี

Strategy Planning 
System 

Strategy Development Process
 

2.1 ก (1)   

Work System & Core Competency  
Determination 

2.1 ก (4)   

Strategic Opportunity & Intelligent 
Risk Process 

2.1 ก (2),
(3) 

  

Strategic Objective Formulation 
Process 

2.1 ข (1)   

Action Plan Development Process
 

2.2 ก (1)   

Action Plan Deployment Process
 

2.2 ก (2)   

Strategic Resource Commitment 
Process 

2.2 ก (4),
(3) 

  

Strategic Assessment
(Plan Modification Process) 

2.2 ก (5),
(6) 
2.2 ข 
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  System Process หมวด ตรวจสอบระบบ
มี ไม่มี

Student/Customer 
Management 

Voice of the Customer Process 3.1 ก (1), 
(2) 

  

Satisfaction & Engagement 
Assessment 

3.1 ข (1), 
(2) 

  

Education Offerings Determination 
Process 

3.2 ก (1)   

Student/Customer Support Systems
 

3.2 ก (2)   

Student/Customer - Market 
Segmentation Process 

3.2 ก (3)   

Student/Customer Relations & 
Engagement Process 

3.2 ข (1)   

Complaint management Process 
Knowledge 

3.2 ข (2)   
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  System Process หมวด ตรวจสอบระบบ
มี ไม่มี

Knowledge 
Management 

Performance Measurement 
Selection & Use Systems 

4.1 ก (1)   

Performance Benchmarking & 
Comparison Process 

4.1 ก (2)   

Performance Review & Analysis 
Process 

4.1 ข   

Performance Improvement 
Prioritization Process 

4.1 ค (1), 
(2) 

  

Knowledge Management Process
 

4.2 ข   

Data, Information Availability -
Sharing Systems 

4.2 ก (1), 
(2) 

  

Data, Information Quality & 
Reliability Systems 

6.2 ข (1)   

Hardware & Software Reliability -
Security Systems 

6.2 ข (2)   
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  System Process หมวด ตรวจสอบระบบ
มี ไม่มี

Work force 
Engagement 

Workforce Capability & Capacity 
Management 

5.1 ก (1)   

Recruit, Hire, Place, and Retain 
Process 

5.1 ก (2)   

Environment & Climate 
Improvement Process 

5.1 ข (1)   

Workforce Benefits Process
 

5.1 ข (2)   

Workforce Engagement Management 
Process 

5.2 ก (1), 
(2) 

  

Workforce Engagement Assessment 
Process 

5.2 ก (3)   

Workforce Performance 
Management Process HR 
Development  Career Progression 
Process 

5.2 ก (4)
5.2 ข (1), 
(2), (3) 
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  System Process หมวด ตรวจสอบระบบ
มี ไม่มี

Knowledge 
Management 

Program, Service, and Process Design 
Process 

6.1 ก (1), 
(2), (3) 

  

Process Implementation Process
 

6.1 ข (1)   

Program, Service, and Process 
Improvement Process 

6.1 ก (3)   

Cost Control & Containment Process
 

6.2 ก   

Supply - chain Management Process
 

6.1 ค   

Safety & Emergency Preparedness 
Process 

6.2 ค (1)   

Innovation Management Process
 

6.1 ง   
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 
 

แผนยุทธศาสตร์ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 

แก้ไขตามมติที่ประชุม งานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคณุภาพเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะ

เวลา
การบูรณาการ ความเชื่อมโยงสอดคล้อง 

2562 2563 2564 กับ EdPEx หมวด 
   1 2 3 4 5 6 7 

1. การสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ในเทคโนโลยี
ด้านการวัดและ
ประเมินเพื่อ
การบริการ
วิชาการ 
แบ่งออกเป็น  
5 กิจกรรม 

1.1 กิจกรรมจัดทํา
คลังข้อสอบ 

จํานวนคลังข้อสอบ 1 ฐาน 1 ฐาน
(ต่อเนื่อง) 

1 ฐาน
(ต่อเนื่อง) 

1 ฐาน ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

1 ปี การวิจัยและ
บริการวิชาการ 
เพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย 
ทางการศึกษา 

/  /  / / 

1.2 กิจกรรมจัดทํา
ศูนย์สอบภาษาไทย
สําหรับชาวต่างชาติ

จํานวนศูนย์สอบ
ภาษาไทยสําหรับ
ชาวต่างชาติ 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์
(ต่อเนื่อง) 

1 ศูนย์
(ต่อเนื่อง) 

1 ศูนย์ ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

1 ปี / / / /   / 

1.3 ศูนย์บริการ
สอบอิเล็กทรอนิกส์ 

จํานวนศูนย์บริการ
สอบอิเล็กทรอนิกส์  

1 ศูนย์ 1 ศูนย์
(ต่อเนื่อง) 

1 ศูนย์
(ต่อเนื่อง) 

1 ศูนย์ ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

1 ปี / /     

1.4 ศูนย์ทดสอบ
ทางจิตวิทยา 

จํานวนศูนย์ทดสอบ
ทางจิตวิทยา 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์
(ต่อเนื่อง) 

1 ศูนย์
(ต่อเนื่อง) 

1 ศูนย์ ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

1 ปี / /     

1.5 กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ร้อยละของบุคลากร
ที่ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 

ร้อยละ 100
 

ร้อยละ 80
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100
 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ และ 
หัวหน้าโครงการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

1 ปี / /   / / 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ EdPEx มีทั้งหมด 7 หมวด ดังนี้    1. การนําองค์กร    2. กลยุทธ์    3. ลูกค้า    4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดความรู้    5. บุคลากร    6. ระบบปฏิบัติการ    7. ผลลัพธ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคณุภาพเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษย์ (ต่อ) 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะ

เวลา
การบูรณาการ ความเชื่อมโยงสอดคล้อง 

2562 2563 2564 กับ EdPEx หมวด 
   1 2 3 4 5 6 7 

2. การเพิ่มความสามารถ
ในการรักษาฐาน 
ผู้รับบริการ  
ด้วยจิตบริการที่ดี 
 

2.1. โครงการอบรมพัฒนา
ด้านจิตบริการ 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

1 ปี การพัฒนา
บุคลากร 

/ /    / 

2. ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ไม่มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 15 ร้อยละ 10      

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้
บริการแบบต่อเนื่อง  
(3 ปี ขึ้นไป) ยังใช้บริการอยู่ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90      

3. การสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบมาตรฐาน
เพื่อเพิ่มการให้บริการ 
ที่มีคุณภาพ 

3.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. จํานวนแบบทดสอบ
มาตรฐาน 

4 ฉบับ 4 ฉบับ  4 ฉบับ  4 ฉบับ  ฝ่ายสร้างและ
พัฒนา
แบบทดสอบ 

1 ปี การพัฒนาระบบ
และกลไก 
การบริหารจัดการ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
แบบทดสอบ 

/  /    

2. จํานวนแบบทดสอบสร้าง
และพัฒนาต่อปี 

30 ฉบับ
ต่อปี 

30 ฉบับ
ต่อป ี

30 ฉบับ 
ต่อป ี

30 ฉบับ
ต่อป ี

/  /    

 3.2 โครงการศึกษาคุณภาพ
แบบทดสอบภาคสนาม 

จํานวนแบบทดสอบที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละ 50
ของจํานวน
ข้อสอบที่
สร้างและ
พัฒนา 

ร้อยละ 50
ของจํานวน
ข้อสอบที่
สร้างและ
พัฒนา 

ร้อยละ 50 
ของจํานวน
ข้อสอบที่
สร้างและ
พัฒนา 

ร้อยละ 50
ของจํานวน
ข้อสอบที่
สร้างและ
พัฒนา 

ฝ่ายสร้างและ
พัฒนา
แบบทดสอบ 

1 ปี /  /    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะ

เวลา
การบูรณาการ ความเชื่อมโยงสอดคล้อง 

กับ EdPEx หมวด 2562 2563 2564
   1 2 3 4 5 6 7 

1. การสร้างและพัฒนา
หลักสูตร ฝึกอบรม
ระยะสั้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

โครงการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น 
 

1. จํานวนหลักสูตรฝึกอบรม
 

4 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง ฝ่ายการเรียน
การสอน 

1 ปี การบริการ
วิชาการ 

/     / 

2. จํานวนผู้เข้าอบรม 250 คน
 

50 คน
ต่อปี 

100 คน 
ต่อปี 

100 คน
ต่อปี 

     

2. การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ 
การประเมิน ให้เป็นที่
ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานสากล 

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ 
AUN-QA 

1. มีข้อมูลผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง  

มีการ
ดําเนินการ
ครบทั้ง  
3 ข้อ 

ได้ร่าง
ดําเนินการ
พัฒนา
หลักสูตร 
ที่ได้
มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ 
AUN-QA 

ดําเนินการ 
ครบใน
ตัวชี้วัด 
ที่ 1  
และ 2 

มีการ
ดําเนิน 
การครบ 
ทั้ง 3 ข้อ 

ฝ่ายการเรียน
การสอน 

1 ปี การประกัน
คุณภาพ 

/   / / 

2. มีการปรับปรุงรายวิชา
ในหลักสูตร  

     

3. มีหลักสูตรที่ผ่าน
การปรับปรุงตามกระบวนการ 
AUN-QA 

     

3. การสร้างสรรค์ความรู้
ด้านการวัดและประเมิน 
ด้วยการเผยแพร่ผ่าน
วารสาร เพื่อให้สํานัก
ทดสอบฯ เป็นแหล่งของ
นวัตกรรมและองค์ความรู้
ด้านการวัดและประเมิน 

โครงการพัฒนาวารสาร 
วิชาการให้มีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
 

วารสารวิชาการอยู่ในฐาน 
TCI กลุ่ม 1 

วารสาร
วิชาการ 
อยู่ในฐาน 
TCI กลุ่ม 1

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
ได้ร้อยละ 
60 
(ประเมิน
ตนเอง) 

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
ได้ร้อยละ 
70 
(ประเมิน
ตนเอง) 

วารสาร
วิชาการ      
อยู่ในฐาน 
TCI กลุ่ม 1

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
วารสาร 

3 ปี การพัฒนา
บุคลากร 

/    / 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารที่มีคณุภาพโดยใชเ้ครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะ

เวลา
การบูรณาการ ความเชื่อมโยงสอดคล้อง 

2562 2563 2564 กับ EdPEx หมวด 
   1 2 3 4 5 6 7 

1. การส่งเสริมบุคลากร
ให้มีสมรรถนะ 
ในการสื่อสาร  
ด้านการบริหารและ 
การประชุมในองค์กร  
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
- จัดทําระบบการสื่อสาร
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- จัดอบรมบุคลากร 
- ติดตามประเมินผล 
การเข้าใช้งานของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในการสื่อสาร 
ด้านการบริหารและ 
การประชุมในองค์กร 
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 งานทรัพยากร
บุคคล ร่วมกับ 
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

1 ปี การพัฒนา
บุคลากร 

  /  / 

2. การสร้างความมั่นใจ 
ในคุณภาพด้านผลลัพธ์ 
ให้กับผู้รับบริการ     
โดยการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

โครงการตรวจประกัน
คุณภาพ 
 

คะแนนผลการประเมินองค์กร
โดยใช้ EdPEx  
(คะแนนเต็ม 700) 

350 
คะแนน 

250 
คะแนน 

300 
คะแนน 

350 
คะแนน 

รองผู้อํานวย
ฝ่ายบริหาร 

1 ปี การพัฒนา
บุคลากร 

    / 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะ

เวลา
การบูรณาการ ความเชื่อมโยงสอดคล้อง 

2562 2563 2564 กับ EdPEx หมวด 
   1 2 3 4 5 6 7 

1. การสนับสนุนทุนวิจัย 
โดยสํานักทดสอบฯ  
มีการกําหนดหัวข้อวิจัย 
ที่สอดคล้องกับ 
การพัฒนาความรู้ของ 
สํานักทดสอบฯ 

กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย  
 

1. จํานวนโครงการที่นํามาใช้
ในการพัฒนาองค์ความรู้ของ
สํานักทดสอบฯ 

6 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ คณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย

1 ปี การวิจัยและ
บริการวิชาการ 
เพื่อสร้าง 
ความร่วมมือกับ
เครือข่าย 
ทางการศึกษา 

/  / /  / 

2. ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยที่อยู่ในฐาน TCI 
กลุ่ม 1 หรือ Scopus หรือ
ฐานระดับนานาชาติ 
ที่เป็นที่ยอมรับ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสบืสานและสร้างองคค์วามรู้ในการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะ

เวลา
การบูรณาการ ความเชื่อมโยงสอดคล้อง 

2562 2563 2564 กับ EdPEx หมวด 
   1 2 3 4 5 6 7 

1. การส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและการเข้าร่วม
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่หน่วยงานเข้าร่วม 
กับมหาวิทยาลัย 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย 

อย่างน้อย
3 ครั้ง / ปี 

อย่างน้อย
3 ครั้ง / ปี 

อย่างน้อย 
3 ครั้ง / ปี 

อย่างน้อย
3 ครั้ง / ปี 

คณะกรรมการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1 ปี การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
กับงานบริการ
วิชาการ 

     

2. การส่งเสริมกิจกรรม   
ร่วมกันของบุคลากร 
จากการสืบทอด 
ความเป็นนักวัดผลและ
ประเมินของสํานัก
ทดสอบฯ มศว 

โครงการสถาปนา 
สํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา 
 

ร้อยละของบุคลากร
ที่มีความยึดมั่นผูกพันกับ
องค์กรในระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 คณะกรรมการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1 ปี การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
กับงานบริการ
วิชาการ 
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ภาคผนวก ข  
 

รายงานติดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ 
รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจําปงีบประมาณ 2562  

ตามแผนยุทธศาสตร์ สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปงีบประมาณ 2559 - 2563 
 

รายงาน ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 1.1 มีกระบวนการ 
การเรียนการสอนที่
ได้คุณภาพ 

ระดับความพึงพอใจ 
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย
≥4.00 

คะแนนเฉลี่ย
≥4.00 

1. พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ 

โครงการปรับปรุง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร)  
(ส.ค. 61 - ก.ค. 62) 

- ดําเนินการแล้ว คะแนนเฉลี่ย
4.83 

 - 

ร้อยละของนิสิตที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะและ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. พัฒนาศักยภาพนิสิต
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตระดับปริญญาโท 
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร) 
(ส.ค. 61 - ก.ค. 62) 

85,000 ดําเนินการแล้ว
(กิจกรรมมีทั้งหมด 4 ครั้ง 
ดําเนินการครบถ้วนทั้ง 4 

ครั้ง) 
 

ร้อยละ 100  80,690 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 1.1 มีกระบวนการ 
การเรียนการสอน 
ที่ได้คุณภาพ (ต่อ) 

ร้อยละของนิสิตที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะและเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3. การส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตและ
บุคคลที่มีคณุภาพ  
ได้มาตรฐานเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

โครงการติดตาม
ความก้าวหน้าการทํา
ปริญญานิพนธ์ 
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร) 
(ส.ค. 61 - ก.ค. 62) 

10,000 ดําเนินการแล้ว          
(กิจกรรมมีทั้งหมด 2 ครั้ง 

ดําเนินการครบถ้วน 
ทั้ง 2 ครัง้) 

ร้อยละ 100  9,640 

  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

4. การส่งเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่า และบุคลากร 
สํานักทดสอบฯ 

กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่า ศิษยป์ัจจุบัน 
และบุคลากร 
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร) 
(ส.ค. 61 - ก.ค. 62) 

- ดําเนินการแล้ว คะแนนเฉลี่ย
4.75 

 - 

 1.2 สร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ 
ด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
เรียนการสอน 

5 เรื่อง 1 เรื่อง สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนา 
การจัดการในสาขาวิชา
วิทยาการการประเมินให้มี
คุณภาพ 

โครงการจัดการความรู้
(กิจกรรมด้านการเรียน
การสอนและวิจัย) 
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร) และ 
ประธานคณะกรรมการ
การจัดการความรู้) 
(ส.ค. 61 - ก.ค. 62) 

4,350 ดําเนินการแล้ว
การจัดโครงการเพื่อให้ได้
แนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

ณ สํานักทดสอบฯ  
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

1 เรื่อง  4,350 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 1.3 มีหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและ
สอดคล้องกับ 
ความต้องการ 

หลักสูตรผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาการ 
การประเมิน 
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร) 
(ต.ค. 61 - พ.ค. 62) 

30,000 ดําเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างรอเอกสาร
ส่งกลับจาก สกอ. 

1 หลักสูตร  30,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 2.1 มีระบบและกลไก
และกระตุ้นให้
อาจารย์ผลิตผล
งานวิจัย 

ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายใน
มหาวิทยาลัย ภายใน
สํานักทดสอบฯ และ
ภายนอกสถาบัน 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

1. สร้างและพัฒนานักวิจัย
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
2. จัดระบบการบริหาร
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการวิจัย 
ด้านการทดสอบ การวัด 
ประเมิน การเรียน 
การสอน 
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

250,000
(หักค่า
ดําเนิน 
งานเพื่อ
สนับสนุน
เกี่ยวกับ
กิจกรรม 
การวิจัย 

5% 
คงเหลือ

เงิน
สนับสนุน 
เพื่อการ
วิจัย 

237,500) 

ดําเนินการแล้ว
1. การศึกษาคุณภาพแบบวัด
ความถนัดทางการเรียนโดย
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
ทดสอบแนวใหม่ 
1.1. ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ 
(หัวหน้าโครงการ) 
1.2. อ.ปานวาสน์ มหาลวเลิศ 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
จํานวนเงิน 58,500 บาท 
2. การพัฒนาแบบวัด MBTI 
ด้วยแนวคิดแบบวัดคู่ขนาน 
2.1. ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 
(หัวหน้าโครงการ) 
2.2. อ.ยุวารินทร์ ธนกัญญา  
(ผู้ร่วมวิจัย) 
จํานวนเงิน 145,000 บาท 

ร้อยละ 100  203,500 

  จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัย 

ไม่น้อยกว่า 
100,000 
บาท / คน 

100,000
บาท 

กิจกรรมสนับสนุนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย 
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว เงินสนับสนนุ
ทั้งหมด

423,605.75 
บาท 

 - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน (ต่อ)
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 2.2 หน่วยงานและ
ผู้รับบริการได้รับ
ความรู้และนําไปใช้
ประโยชน์ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนัก 
ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  

คะแนนเฉลี่ย
4.00 

คะแนนเฉลี่ย
4.00 

ยกระดับงานวิจัยให้มี
มาตรฐานสากลบนฐาน 
ความต้องการของชุมชน 
และสังคม 

โครงการวิจัย 
ด้านการทดสอบ การวัด 
ประเมิน การเรียน 
การสอน 
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว ค่าเฉลี่ย 5.00  - 

 2.3 งานวิจัยมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ร้อยละของอาจารย์ 
ที่ได้รับการยกย่อง 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

/ ปี 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ส่งเสริมให้บุคลากร
สร้างผลงานวิจัย 

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย)  
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว ร้อยละ 40  - 

  จํานวนบทความ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการยอมรับ 

ไม่น้อยกว่า
10 เรื่อง 

2 เรื่อง สนับสนุนให้นักวิจัย
ส่งผลงานตีพิมพ์และ 
นําเสนอผลงานวิจัย 

กิจกรรมสนับสนุน
งานวิจัยที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ 
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว 5 เรื่อง  - 

  จํานวนอาจารย์ 
ที่ได้นําเสนอผลงานวิจัย 

ไม่น้อยกว่า
2 คน / ป ี

3 คน กิจกรรมสนับสนุน 
การนําเสนอผลงานวิจัย 
(ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย)  
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว 6 คน  - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 3.1 บุคลากร และ
ผู้รับบริการมีความรู้
ด้านการวัดและ
ประเมิน 

จํานวนครั้งที่จัดอบรม 
เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ด้านการวัดและประเมิน 

ไม่น้อยกว่า
10 ครั้ง 

2 ครั้ง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านการวัดและประเมิน 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
(รวมนิสิต บุคลากร  
ทั้งภายในและภายนอก) 
(หัวหน้าฝ่ายบริการ
วิชาการ และหัวหน้า
ฝ่ายการเรียนการสอน) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

6,000 ดําเนินการแล้ว 4 ครั้ง  6,000 

  จํานวนครั้งของการให้ 
การอบรมตามที่หน่วยงาน
ต้องการ (รวมถึงการเป็น
วิทยากรของคณาจารย์) 

ไม่น้อยกว่า
50 ครั้ง 

10 ครั้ง โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตาม
ความต้องการของ
หน่วยงาน 
(หัวหน้าฝ่ายบริการ
วิชาการ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว 15 ครัง้  - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (ต่อ)
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 3.2 การให้ 
บริการวิชาการและ 
บริการสอบ 

1. จํานวนครั้งของ 
การให้บริการการสอบ 

100 ครั้ง 
/ ปี 

100 ครั้ง ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน  

โครงการบริการการสอบ
(ประธานโครงการ
บริการการสอบ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว 133 ครั้ง  - 

  2. ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การบริการการสอบ 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

โครงการบริการการสอบ
(ประธานโครงการ
บริการการสอบ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว ค่าเฉลี่ย 4.66  - 

  ประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การบริการวิชาการ 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

โครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 
(หัวหน้าฝ่ายการเรียน
การสอน) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว ค่าเฉลี่ย 4.45  - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (ต่อ)
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 3.3 ความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

การพัฒนาระบบการบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการบริการการสอบ
(ประธานโครงการ
บริการการสอบ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว ค่าเฉลี่ย 4.73  - 

 3.4 ช่องทาง 
การเผยแพร่ความรู้ 

จํานวนวารสารที่ออกตาม
กําหนดเวลา 
 

2 ฉบับ / ปี 2 ฉบับ พัฒนาช่องทางการเผยแพร่
ความรู้ 

โครงการพัฒนาวารสาร
วิชาการให้มีคุณภาพ 
(ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานวารสาร) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

50,000 ดําเนินการแล้ว 2 ฉบับ / ปี  40,000 

 3.5 แบบทดสอบและ
เครื่องมือวัดมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

จํานวนแบบทดสอบ 
ที่สร้างและพัฒนาขึ้น 

ไม่น้อยกว่า
150 ฉบับ 

30 ฉบับ สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ
ให้มีคุณภาพ 

โครงการสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือวัด 
(หัวหน้าฝ่ายสร้างและ
พัฒนาแบบทดสอบ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

200,000 ดําเนินการแล้ว 43 ฉบับ  118,070 

 3.6 การหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ 

จํานวนแบบทดสอบ 
ที่ได้รับการหาคุณภาพ 

20 ฉบับ 20 ฉบับ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อนํามาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการ 
ในสาขาวิชาวิทยาการ 
การประเมินให้มีคุณภาพ 

โครงการศึกษาคุณภาพ
แบบทดสอบ (ภาคสนาม)
(ฝ่ายสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

240,000 ดําเนินการแล้ว 39 ฉบับ  233,985 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (ต่อ)
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 3.7 การเตรียม
บุคลากรเพื่อจัดตั้ง
ศูนย์สอบภาษาไทย 
มศว 

จํานวนครั้งที่บุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา 

อย่างน้อย
ร้อยละ 20

อย่างน้อย
ร้อยละ 20

การพัฒนาระบบการบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
(บุคลากร)  
(ประธานโครงการ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

ดําเนินการแล้ว ร้อยละ 20   

 3.8 การเตรียม
บุคลากรเพื่อจัดทํา
ศูนย์ e-testing 

จํานวนครั้งที่บุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา 

อย่างน้อย
ร้อยละ 20

อย่างน้อย
ร้อยละ 20

การพัฒนาระบบการบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
(บุคลากร)  
(ประธานโครงการ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

ดําเนินการแล้ว ร้อยละ 20   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 4.1 คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิต  
มีจิตสํานึกและเข้าใจ
เรื่องศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละของบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
สํานักทดสอบฯ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและ
การเข้าร่วมกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมวันสถาปนา
สํานักทดสอบ 
ทางการศึกษาและ
จิตวิทยา 
(ประธานโครงการ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

30,000 ดําเนินการแล้ว
บุคลากรสํานักทดสอบฯ 
และบุคลากร มศว ที่สนใจ 
เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการ
รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม
อันดีงามและก่อให้เกิด 
ความสามัคคีแก่บุคลากร  
ณ สํานักทดสอบฯ 

ค่าเฉลี่ย
81.25 

  30,000 

  ร้อยละของบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยหรือภายนอก 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

โครงการต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย 
(ประธานโครงการ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว ร้อยละ 13   - 

  จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย 

อย่างน้อย
3 ครั้ง / ปี

อย่างน้อย 
3 ครั้ง 

ดําเนินการแล้ว 5 ครั้ง   - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 5.1 มีการบริหาร 
โดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล 

ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
ทุกระดับของสํานัก
ทดสอบฯ  

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

พัฒนาระบบกลไกของ
การบริหารและการวางแผน 

โครงการประเมินผล 
การบริหารงาน  
(ผู้อํานวยการฯ) 
(มิ.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว
สรุปผลตามการดําเนินการ
ตามโครงการประเมินผลการ
บริหารงาน 

ค่าเฉลี่ย 4.01  - 

 5.2 มีระบบริหารงาน 
ที่ส่งผลต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 
การประหยัดพลังงาน 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

สร้างโครงการบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการประหยัด
พลังงาน 
(รองผู้อํานวยการ) 
(ตลอดปี) 

- ดําเนินการแล้ว
สรุปผลตามการดําเนินการ
มาตรฐานการประหยัด
พลังงาน 

ค่าเฉลี่ย 4.48  - 

  การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมรายบุคคล 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

โครงการ 5 ส  
(รองผู้อํานวยการ) 
(ตลอดปี) 

- 
 

ดําเนินการแล้ว
บุคลากรสํานักทดสอบฯ 
เข้าร่วมโครงการ ณ สํานัก
ทดสอบฯ 

ค่าเฉลี่ย 4.35  - 

 5.3 มีระบบ 
การสื่อสารที่มี
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

การพัฒนาระบบการสื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมี Cost Effectiveness 

โครงการพัฒนาช่องทาง
สื่อสารที่มีความหลาก 
หลาย 
(รองผู้อํานวยการ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว
 

ค่าเฉลี่ย 4.15  - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ต่อ)
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 5.4 มีระบบการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของโครงการ 
ที่ดําเนินการตามแผน 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

การพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 
(ผู้อํานวยการสํานักงาน
ผู้อํานวยการ  
สํานักทดสอบฯ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

 45,000 ดําเนินการแล้ว
 

ค่าเฉลี่ย 4.07  30,710 

 5.5 มีการพัฒนาระบบ
บุคคลอย่างต่อเนื่อง 

จํานวนอาจารย์ประจํา 
ที่ยื่นขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 
ตามกรอบเวลา 

ไม่น้อย
กว่า   

 1 คน 

ไม่น้อย
กว่า    
1 คน 

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

โครงการการจัดการ
ความรู้ 
(ประธานคณะกรรมการ
การจัดการความรู้)  
(ก.ค. 62) 

 5,650 ดําเนินการแล้ว
 

1 คน  5,610 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ต่อ)
รหัส เป้าประสงค ์ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

5 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

(ผู้รับผิดชอบ)/ 
แผนการดําเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย วงเงนิ 
ใช้จ่ายจริง 62

ดําเนิน
การ 
แล้ว 

ยังไม่
ดําเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

 5.5 มีการพัฒนาระบบ
บุคคลอย่างต่อเนื่อง 
(ต่อ) 

ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนได้รับ 
การพัฒนา 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 
- โครงการ/กิจกรรมที่จัด
โดยมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน ภายนอก 
(ส.ค. 61 - พ.ค. 62) 
- โครงการ/กิจกรรมที่จัด
โดยสํานักทดสอบฯ 
(ผู้อํานวยการสํานักงาน
ผู้อํานวยการ  
สํานักทดสอบฯ) 
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

191,400 ดําเนินการแล้ว ร้อยละ 83  144,876 

  จํานวนบุคลากร 
สายสนับสนุนที่เข้าร่วม
โครงการ 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ดําเนินการแล้ว ร้อยละ 88   

 5.6 พัฒนาระบบ
บริหารการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่ากับสํานัก
ทดสอบฯ 

ร้อยละความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

ค่าเฉลี่ย
≥4.00 

1.พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่ากับ 
สํานักทดสอบฯ สร้าง 
ความภาคภูมิใจใน 
ความเป็นสํานักทดสอบฯ 

กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ 
(รองผู้อํานวยการฯ) 
(พ.ย. 61 - ก.ย. 62) 

- ดําเนินการแล้ว คะแนนเฉลี่ย
4.75 

 - 

 
 


