
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จรรยาบรรณวิชาชีพ 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  กอต้ังข้ึนเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2504  เปนหนวยงานอยูกับ
คณะวิชาวิจัยการศึกษา  วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร  โดยการสนับสนุนของกรมการฝกหัดครู  
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อดําเนินการสรางและวิจัยเกี่ยวกับแบบทดสอบมาตรฐาน  มีศาสตราจารย ดร.หมอมหลวง
ตุย  ชุมสาย  เปนหัวหนาสํานักงาน  ตอมา  เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ไดยกฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัยในป 
พ.ศ. 2517  สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  ไดปรับเปลี่ยนฐานะเปนสํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา  และเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สํานกัทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา  เปนองคกรที่มีภารกิจหลักในการสรางและพัฒนาองคความรูดานการวัดและการประเมิน  
โดยรับผิดชอบดําเนินงานคลังขอสอบมาตรฐานตามแผนงานบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  และการบริการวิชาการดานการวัด  การประเมิน  และการวิจัยแกสังคม 
 
ปรัชญา สอบเพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย 
 

ปณิธาน มุงมัน่พัฒนาองคความรูเพือ่ความเปนเลิศทางวิชาการดานการวัดและประเมิน 
 

วิสัยทัศน เปนองคกรช้ันนําแหงการสรางและพัฒนาองคความรูดานการวัดและประเมิน 
                         มุงมั่นสูความเปนเลิศดานการบริการวชิาการ  บนฐานคุณธรรม 
 

พันธกิจ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  รับผิดชอบดําเนินงานคลังขอสอบมาตรฐาน 
 ตามแผนงานบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ของมหาวทิยาลัย  ดังนี ้
 1. ศึกษาคนควา  วิจัย  สรางองคความรูดานการวัดและประเมิน  เพื่อพฒันากระบวนการ 
  วัดและการประเมินคุณภาพการศึกษา  และเผยแพรแกสังคมทัง้ในประเทศ 
  และตางประเทศ 
 2. ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวัด  การประเมินการวิจัย  และสาขาวิชาที ่
  เกี่ยวของใหมคีวามรูความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 3. สราง  พัฒนา  บริการและเปนแหลงสืบคนเคร่ืองมือวัดทีเ่ปนมาตรฐาน  เพื่อการประเมิน 
  และ/หรือสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 4. สงเสริม  เผยแพร  และบริการทางวิชาการดานการวัดการประเมิน  และการวิจยัเพื่อ 
  พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
 
 



จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากร 
ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

 
 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ไดจัดทําโครงการการจัดทําคํารับรอง
และติดตามผลการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ข้ึน  ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  เพื่อกําหนดกรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ  วิเคราะหและจัดใหมี
การเจรจาความเหมาะสมของ  ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการให
มีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 – 2554)  รวมทั้ง  
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาวเพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545  และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการทํางานดานการวัดการ
ประเมินใหมีมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพที่กําหนดตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
หรือ สมศ.  และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  โดยไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรของ
สํานักทดสอบฯ  เปนลายลักษณอักษร  ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร  โดยมี
คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากร  สํานักทดสอบฯ  เปนมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติตน 
 

 จรรยาบรรณ  (Ethic codes)  หมายถึง  ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบวิชาชีพกําหนดข้ึน  เพื่อ 
รักษาและสงเสริมเกียรติคุณ  ชื่อเสียง  และฐานะของสมาชิก 
 

 วิชาชีพ (Profession)  หมายถึง  อาชีพประเภทใดประเภทหน่ึงที่มีอํานาจและสถานภาพทางสังคม  
เปนที่ยอมรับวามีความสําคัญ  ผูประกอบวิชาชีพจะตองมีทักษะทางเทคนิคสูงและไดรับการศึกษาหรืออบรมจน
เปนที่รับรองอยางเปนทางการมีหลักฐานแสดงวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศจรรยาบรรณ 
สําหรับบุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
1. มีความศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
 
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  และรักษาความลับของทางราชการ 
 
3. มีความรับผิดชอบตอหนาที ่
 
4. ยึดมั่นและยนืหยัดในส่ิงทีถ่กูตองทางวิชาการ 
 
5. อุทิศเวลาใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที ่
 
 
 
 
 
   มีนาคม  2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สําหรับบุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 บุคลากรทุกคนในสํานกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  มหีนาที่
ดําเนนิการเพือ่รักษาประโยชนสวนรวมของสาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา  โดยยึดมัน่ในจรรยาบรรณ  ดังนี ้
 

ขอ 1 มีความศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
(1) มีความเชื่อมั่นและภูมิใจในการประกอบวิชาชีพของตน 
(2) ปกปองและสรางความเขาใจอันดีตอสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพของตน 
(3) สงเสริมและผดุงเกียรติแหงความเปนนกัวดันักประเมนิ 
(4) รวมมือและสงเสริมใหมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

 

ขอ 2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  และรักษาความลับของทางราชการ 
(1) มีความซ่ือสัตยตอตนเองและตอผูอ่ืน 
(2) ไมเรียกรับ  หรือยอมรับ  หรือยอมใหเกิดการเรียกรับ  หรือแสวงหาทรัพยสิน  สิทธิพิเศษ  หรือ 

ผลประโยชน  แกตนเอง  หรือผูที่เกี่ยวของกับตน 
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม  ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษแกบุคคลหรือ/หนวยงานท่ีมีความ 

สัมพันธเกีย่วของกับตน 
(4) รักษาความลับของทางราชการ  ยกเวนกรณีการเปดเผยเพื่อประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม

หรือตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับไดกําหนดไว 
(5) ตระหนักถึงพนัธกรณีในการวัดและประเมินตามขอตกลงท่ีไดทาํไวกบัหนวยงานทีม่าขอใชบริการ 

 

ขอ 3 มีความรับผิดชอบตอหนาที ่
(1) มีความรับผิดชอบและต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
(2) ไมละทิ้งงานในหนาทีห่รืองานที่ไดรับมอบหมายใหลาชาเกนิระยะเวลาท่ีกาํหนด  และหากเกิด

ความผิดพลาดในการทาํงานใหรีบแกไขใหถูกตอง  พรอมแจงใหผูบงัคับบัญชาทราบในทนัท ี
 

ขอ 4 ยึดมั่นและยนืหยัดในส่ิงทีถ่กูตองทางวิชาการ 
(1) ระมัดระวังในการกระทําและปฏิบัติตามหลักวิชาการการวัดและประเมินอยางเครงครัด 
(2) ใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพของตน 
(3) ปฏิบัติตนใหเปนที่เช่ือถือของคนทั่วไปโดยเปนผูที่มีความรูและมีความยุติธรรม 

 

ขอ 5 อุทิศเวลาใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที ่
(1) อุทิศตนและอุทิศเวลาใหกับงานในหนาที่อยางเต็มความสามารถ 
(2) ใชทรัพยสินหรือส่ิงอํานวยความสะดวกของทางราชการอยางประหยัดและมีประสิทธภิาพเพื่อ

ประโยชนตอสวนรวม 
   วันที่ 7 มกราคม 2552 
   สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สําหรับบุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

 
 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  เปนหนวยงานท่ีมุงมัน่พฒันาองคความรูเพื่อความเปนเลิศ
ทางวิชาการดานการวัดและประเมิน  จงึเหน็สมควรประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพของสํานักทดสอบทางการศึกษา 
และจิตวิทยา  เพื่อเปนแนวปฏิบัติ  ดังตอไปนี ้
 

จรรยาบรรณ พฤติกรรม 
1. บุคลากรของสํานักทดสอบฯ 
    พงึมีความศรัทธา  และมีความ 
    ภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. บุคลากรของสํานักทดสอบฯ 
    พงึปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย   
    สุจริต  และรักษาความลับของทาง 
    ราชการ 

1. มีความเชื่อมั่นและภูมิใจในการประกอบวิชาชีพดานการวัดและ 
    ประเมนิ 
2.  ปกปองและสรางความเขาใจอันดีตอสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพ 
    การวัดและประเมิน 
3. สงเสริมและผดุงเกยีรติแหงความเปนนกัวัดและประเมิน 
 
 
 
 
4. รวมมือและสงเสริมใหมกีารพัฒนามาตรฐานวิชาชีพดานการวัด 
    และประเมิน 
 
 
 
 
1. มีความซื่อสัตยตอตนเองและตอผูอ่ืน 
2. ไมเรียกรับ หรือยอมรับ หรือยอมใหเกิดการเรียกรับตนเองหรือ 
    ผูทีเ่กี่ยวของกับตน 
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ไมเอ้ือประโยชนเปนพเิศษแก 
    บุคคลหรือหนวยงานทีม่คีวามสัมพันธเกี่ยวของกับตน 
4. รักษาความลับของทางราชการอยางเครงครัด  ยกเวนกรณีการ 
    เปดเผย  เพือ่ประโยชนตอกระบวนการยติุธรรม  หรือตามกฎหมาย 
    ระเบียบขอบังคับไดกําหนดไว 
5.  ตระหนกัถงึพนัธกรณีในการวัดและประเมินตามขอตกลงที่ไดทําไว 
    กับหนวยงานที่มาขอใชบริการ 

 
 
 
 



จรรยาบรรณ พฤติกรรม 
3. บุคลากรของสํานักทดสอบฯ 
    พงึมีความรับผิดชอบตอหนาที ่
 
 
 
4. บุคลากรของสํานักทดสอบฯ 
    พงึยึดมัน่และยืนหยัดในส่ิงทีถู่กตอง 
    ทางวิชาการ 
 
 
 
 
5. บุคลากรของสํานักทดสอบฯ 
    พงึอุทิศเวลาใหเปนประโยชนตอ 
     ราชการอยางเต็มที ่

1. มีความรับผิดชอบ และต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
2. ไมละทิ้งงานในหนาทีห่รืองานที่ไดรับมอบหมายใหลาชาเกินระยะ 
    เวลาทีก่ําหนด  และหากเกิดความผิดพลาดในการทํางานใหรีบ 
    แกไขใหถูกตองพรอมกับแจงใหผูบังคับบัญชาทราบในทนัท ี
 
1. ระมัดระวังในการกระทาํและปฏิบัติตามหลักวชิาการการวัดและ 
    ประเมนิอยางเครงครัด 
2. ใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามคุณภาพ และ 
    มาตรฐานวชิาชีพของตน 
3.  ปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของคนทัว่ไปโดยเปนผูที่มีความรูและมี 
    ความยุติธรรม 
 
1. อุทิศตนและอุทิศเวลาใหกับงานในหนาที่อยางเต็มความสามารถ 
2. ใชทรัพยสินหรือส่ิงอํานวยความสะดวกของทางราชการอยาง 
    ประหยัดและมีประสิทธภิาพเพื่อประโยชนตอสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการกํากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มีแนวทางการกํากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดังนี้   
 1. มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรสํานักทดสอบฯ  อยาง
ชัดเจนโดยมีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรสํานักทดสอบฯ  เปนผูติดตามและตรวจสอบ
การประพฤติปฏิบัติที่เกี่ยวกับวิชาชีพของบุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
 3. มีการสงเสริมใหบุคลากรสํานักทดสอบฯ  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดย 
  3.1 คัดเลือกและมอบรางวัลแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเดนประจําป 
  3.2 สงชื่อบุคลากรของสํานักทดสอบฯ  ที่มีเกียรติคุณดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/  ปฏิบัติงาน
ดีเดน  เขารับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 
 4. มีตูรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  กําหนดเปดสามเดือนตอ 1 คร้ัง  
และถามีขอรองเรียน  คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพจะเปนผูพิจารณาตรวจสอบและสอบสวนผูถูกรองเรียน  
และสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
 
การกํากับดูแลการใชบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ในการกํากับดูแลการใชบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ  กระทําโดยรองผูอํานวยการฝายวิชาการและ
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพของสํานักทดสอบฯ  เปนผูติดตามและกํากับดูแลการใชบังคับจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากรสํานักทดสอบฯ  โดยมีคณะกรรมการการกํากับดูและการใชบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดังนี้ 
 
 1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารยลัดดาวัลย หวงัพานชิ กรรมการ 
 3. อาจารยอัจศรา ประเสริฐสิน กรรมการ 
 4. นางสาวสวางจิตร พัชรมณีปกรณ กรรมการ 
 5. นางวรรณฤดี สวางงามวงศ กรรมการ 
 6. นางสุนนัทา สมใจ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการปองกันกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  ไดกําหนดแนวทางการปองกันกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับบุคลากรสํานักทดสอบฯ  ดังนี้ 
 1. มีจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรสํานักทดสอบฯ  เปนขอกําหนดใหทุกคนตระหนักและ
ปฏิบัติโดยเครงครัด 
 2. มีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรสํานักทดสอบฯ  ที่ระบุรายละเอียดชัดเจน  และให
บุคลากรของสํานักทดสอบฯ  ถือปฏิบัติ 
 3. ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสํานักทดสอบฯ  โดยคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4. มีบทลงโทษที่ชัดเจน 
 
บทลงโทษ 
 ใชหลักเกณฑเดียวกับการดําเนินการทางวินัยของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 


