
 

 

 

แผนยุทธศาสตร 5 ป 
(พ.ศ. 2553 – 2557) 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แผนยุทธศาสตรสาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
 

ปรัชญา 
สอบเพื่อคน้และพฒันาสมรรถภาพมนุษย ์

 

ปณธิาน 
มุ่งมัน่พฒันาองคค์วามรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวชิาการดา้นการวดัและการประเมิน 

 

วสิัยทศัน์ 
เป็นองคก์รชั้นนาํแห่งการสร้างและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมิน มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศดา้นการบริการวชิาการ บนฐานคุณธรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
1. พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมินเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 

2. สร้างและพฒันาเครื่องมือวดัและประเมินที่เป็นมาตรฐานดา้นการศึกษาและอาชีพสาํหรับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น 

3. ผลิตบณัฑิตหลกัสูตรวท.ม. (วิทยาการการประเมิน) ที่มีศกัยภาพ  สามารถทาํการประเมินและประยกุตใ์ชผ้ลการประเมิน  เพื่อการพฒันาไดอ้ย่าง

เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย  และมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. พฒันาบุคลากรดา้นการวดัและประเมิน  การวิจยัและการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

5. บริการการสอบเพื่อคน้หาและส่งเสริมในการพฒันาสมรรถภาพบุคคลของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

6. เป็นศูนยใ์หค้าํปรึกษา และเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมิน การวิจยัโดยผ่านสื่อต่าง ๆ 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั เป้าหมาย 5 ปี กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

53 54 55 56 57 

1. สร้างองคค์วามรู้

ดา้นการวดัและ

ประเมินเพื่อพฒันา

กระบวนการเรียนรู้

ในทุกศาสตร์ใหม้ี

คุณภาพ 

1.1  ผลิตและพฒันา

ทรัพยากรบุคคลใน

การวดั การประเมิน

และการวจิยัที่มี

คุณภาพและ

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสังคม 

1.  ร้อยละของ

บุคคลที่เขา้ศึกษาต่อ

ในสาขาวทิยาการ

การประเมิน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

 

1. ประชาสัมพนัธ์

เชิงรุก 

 

1. ประชาสัมพนัธ์

ผา่นเวบ็ไชด ์

2. จดัทาํแผน่พบั

ประชาสัมพนัธ์ส่ง

ตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย 

3. จดันิทรรศการ

ร่วมกบัมหาวทิยาลยั

หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

     รองผอ.ที่ดูแลงาน

วชิาการ 

  2. ร้อยละของ

มหาบณัฑิตที่ผลิต

เพิ่มขึ้น 

 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

 

2. เร่งรัดการทาํ

วทิยานิพนธ์ของ

นิสิต 

 

1. จดักิจกรรม/

โครงการเพื่อ

ส่งเสริมศกัยภาพ

ของนิสิต 

2.  สัมมนาการทาํ

วทิยานิพนธ์ของ

นิสิตสาขาวิทยาการ

การประเมิน 
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  3. ร้อยละของ

ปริญญานิพนธ์ที่มี

คุณภาพระดบัดีถึง

ระดบัดีมาก 

 

ร้อยละ 80 3. พฒันาระบบและ

กลไกในการจดัทาํ

ปริญญานิพนธ์ 

1.  กาํหนด

กระบวนการ

ดาํเนินการเกี่ยวกบั

การจดัทาํปริญญา

นิพนธ์ของนิสิต 

2.  สร้างฐานขอ้มูล

ผูท้รงคุณวฒุิใน

สาขาการวดัและ

ประเมิน 

      

     3. ใหทุ้นหรือจดัหา

แหล่งทุนสนบัสนุน

การทาํปริญญา

นิพนธ์ 

      

  4. ระดบัความพึง

พอใจของผูม้ีส่วน

ไดส้่วนเสียต่อ

มหาบณัฑิต 

 

ระดบัดีถึงดีมาก 

(ตั้งแต่ 3.5 จาก 5.0) 

4. กาํหนดทิศทาง

และเป้าหมายการ

ผลิตบณัฑิตให้

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสังคม 

1. จดักิจกรรม/

โครงการเพื่อ

ส่งเสริมศกัยภาพ

ของนิสิตใหม้ี

คุณภาพ 
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  5. หลกัสูตรไดร้ับ

การพฒันาใหม้ี

มาตรฐาน 

 

หลกัสูตรไดร้ับการ

พฒันาจนมี

มาตรฐานตามทึ่

กาํหนด 

5. กาํหนดทิศทาง

และเป้าหมายการ

ผลิตบณัฑิตให้

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสังคม 

2. โครงการพฒันา

และปรับปรุง

หลกัสูตร (ทุก 5 ปี) 
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2. พฒันาองคค์วามรู้

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

วดัและประเมินเพื่อ

สร้างงานวจิยัและ

นวตักรรมในระดบั

สากล 

 

2.1 มีระบบและ

กลไกกระตุน้ใหเ้กิด

การผลิตผลงานวจิยั

และนวตักรรม 

 

1. การกาํหนดภาระ

และการประเมินผล

งานที่ส่งเสริมให้

อาจารยแ์ละ

บุคลากรผลิต

ผลงานวจิยัและ

นวตักรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีงานวจิยัดา้นการ

วดัและประเมินทุก

ปี อยา่งนอ้ยปีละ 3 

เรื่อง 

1. สนบัสนุนและ

กระตุน้ใหเ้กิดการ

ผลิตผลงานวจิยัและ

นวตักรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใหร้างวลัหรือ

ค่าตอบแทนกบัผู ้

สร้างสรรคง์านวิจยั

ที่มีคุณภาพ 

2. ประกาศเกียรติ

คุณใหก้บัผูม้ี

ผลงานวจิยัที่มี

คุณภาพ 

3. จดัหาแหล่งทุน

สนบัสนุน

โครงการวจิยั 

4.  โครงการ 

Research Talk 

5.  โครงการ

เครือข่ายการวดั 

ประเมิน และวจิยั 

 

     รองผอ.ที่ดูแล

งานวจิยั/วิชาการ 
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  2.  จาํนวนทุนวจิยัที่

ไดร้ับการสนบัสนุน

จากมหาวทิยาลยั

หรือหน่วยงาน

ภายนอก 

 2. สนบัสนุนทุน

วจิยั ทรัพยากรและ

ผลตอบแทน 

1. โครงการพฒันา

ศกัยภาพนกัวจิยั 

      

 

 

2.2 ผลิตงานวจิยั

และนวตักรรมที่

เกี่ยวขอ้งกบัการวดั

และประเมินใหม้ี

คุณภาพในระดบั

สากล 

 

1. จาํนวนงานวจิยัที่

เกี่ยวขอ้งกบัการวดั

และประเมินที่

เผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

 

มีงานวจิยัและหรือน

วตักรรรมที่อยูใ่น

ระดบัสากล ร้อยละ 

5 ของงานวจิยัที่มีอยู ่

1.เพิ่มแรงจูงใจใน

การเผยแพร่งานวจิยั

สู่สังคม 

1. สนบัสนุนทุน

หรือทรัพยากร

สาํหรับการเผยแพร่

งานวจิยัทั้งในและ

ต่างประเทศ 
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3. สร้างองคค์วามรู้

และพฒันาโครงการ

บริการวิชาการที่มี

คุณภาพเพื่อพฒันา

ชุมชน และสังคม

อยา่งย ัง่ยนื 

 

3.1 สร้างและพฒันา

เครื่องมือที่ใชใ้น

งานบริการวิชาการ

แก่ชุมชนและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

 

1. จาํนวน

แบบทดสอบที่สร้าง

และพฒันาที่เป็น

มาตรฐาน 

 

ไดแ้บบทดสอบ

มาตรฐานปีละ ๕ 

ฉบบั 

 

1. กาํหนดแผนการ

สร้างและพฒันา

แบบทดสอบ 

 

1. มีการสาํรวจความ

ตอ้งการของชุมชน

และสังคม       

2. มีโครงการสร้าง

แบบทดสอบ

มาตรฐานดา้น

ผลสัมฤทธิ์  ความ

ถนดัทางการเรียน 

และจิตพิสัย 

 

     ผูอ้าํนวยการ 

 3.2 ใหบ้ริการ

วชิาการสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการ

ของชุมชนและ

สังคม 

 

1. จาํนวนโครงการ

บริการวิชการที่ได้

ดาํเนินการตาม

เป้าประสงค ์

 

ใหบ้ริการอยา่งนอ้ย

ปีละ ๘๐ ครั้ง 

 

1. กาํหนดแผนการ

ใหบ้ริการทางวิชการ

แก่ชุมชนและสังคม 

 

1.โครงการ

ใหบ้ริการการสอบ      

2.โครงการฝึกอบรม   

3.โครงการบริการ

ทางวชิาการตาม

ความตอ้งการของ

หน่วยงาน                 
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 3.3 มีระบบการ

บริหารการจดัการ

โครงการบริการ

วชิาการแก่ชุมชน

และสังคมที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

1. มีคณะกรรมการ

บริหารโครงการ

บริการววชิาการที่มี

คุณสมบตัิ

สอดคลอ้งกบั

ภารกิจในแต่ละ

โครงการ 

 

ทุกปี 1. ส่งเสริมให้

บุคลากรที่มี

คุณสมบตัิสอดคลอ้ง

กบัภารกิจใหม้ีส่วน

ร่วมในการบริหาร

โครงการ 

 

1.โครงการ

ใหบ้ริการการสอบ      

2.โครงการฝึกอบรม   

3.โครงการบริการ

ทางวชิาการตาม

ความตอ้งการของ

หน่วยงาน                 

      

 3.4 ส่งเสริมให้

ประชาชนเรียนรู้

และพฒันาตนเอง

จากองคค์วามรู้ที่

ไดร้ับจากการบริการ

ของสาํนกัทดสอบฯ 

 

1. จาํนวน

หน่วยงานที่ใช้

บริการ  จาํนวนผู ้

เขา้ชมเวป็ไซดง์าน

บริการวิชาการ  

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

 

ทุกปี 1.พฒันาช่องทางการ

สื่อสารความรู้สู่

ชุมชนและสังคม         

2.กาํหนดนโยบาย

และแผนพฒันา

บุคลากรเพื่อส่งเสริม

ใหเ้กิดองคค์วามรู้สู่

ชุมชนและสังคม 

1.โครงการพฒันา

และปรับปรุงเวบ็

ไซด ์ 

2.โครงการปรับปรุง

การใหบ้ริการทาง

วชิาการ           

3.โครงการส่งเสริม

และพฒันาบุคลากค

เพื่อสร้างองคค์วามรู้

สู่ชุมชน 
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4. สืบสานและสร้าง

องคค์วามรู้ในการ

ทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม 

 

4.1 บุคลากรของ

สาํนกัทดสอบฯ มี

จิตสาํนึกในการ

อนุรักษส์ืบสาน

ศิลปวฒันธรรม 

 

1.จาํนวนโครงการ/

กิจกรรม อนุรักษส์ืบ

สานศิลปวฒันธรรม   

2.จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ/กิจกรรม 

 

ดาํเนินกิจกรรมทุกปี 

 

1. กาํหนดนโยบาย

และแผนเพื่อการ

อนุรักษ ์สืบสาน

ศิลปวฒันธรรมและ

ทาํนุบาํรุงศาสนา 

 

1. โครงการอนุรักษ ์

สืบสาน 

ศิลปวฒันธรรม และ

ทาํนุบาํรุงศาสนา 

 

     รองผอ.ที่ดูแลงาน

บริหาร 

 4.2 สาํนกัทดสอบฯ 

มีบทบาทชี้นาํและ

เป็นแบบอยา่งแก่

สังคมดน้การทาํนุ

บาํรุงสืบสาน

ศิลปวฒันธรรมและ

เผยแพร่สู่ชุมชน 

 

1. ร้อยละของนิสิต

และบุคลากรของ

สาํนกัทดสอบฯ ที่

เขา้ร่วมกิจกรรม/

โครงการ 

 

ดาํเนินกิจกรรมทุกปี 

 

1. ส่งเสริมและ

สนบัสนุนการจดั

กิจกรรมเพื่อสืบสาน

ศิลปวฒันธรรม 

 

1. โครงการส่งเสริม

วฒันธรรมการแต่ง

สวยดว้ยผา้ไทย 
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5. พฒันาระบบ

บริหารที่มีคุณภาพ

โดยใชเ้ครื่องมือ

ทางการบริหาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศที่

เหมาะสม 

 

5.1.มีการบริหาร

โดยยดึหลกั 

ธรรมาภิบาล               

 

1. มีระบบการ

จดัการดา้นการ

บริหารที่เขม้แขง็

และคล่องตวั 

 

ทุกปี 1. พฒันาระบบและ

กลไกในการบริหาร

บุคคลและ

ทรัพยากร 

 

1.โครงการทบทวน

และพฒันาแผน

ยทุธศาสตร์ของ

สาํนกัทดสอบฯ            

2.กิจกรรมการจดัทาํ

แผนการปฏบตัิการ

ประจาํปี   3.ปรับภมูิ

ทศัน์ของหน่วยงาน 

     ผูอ้าํนวยการ 

 5. 2.มีระบบการ

วางแผนบริหารงาน

บุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

1. มีแผนปฏิบตัิงาน

ประจาํปีที่ชดัเจน 

 

ทุกปี 1. ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการ

วางแผนและการ

บริหารงาน 

 

1.จดัทาํแผนการ

บริหารงานบุคคลที่

ทนัสมยั 

 

      

  2. .มีคู่มือการ

ปฏิบตัิงานตามสาย

งานอยา่งชดัเจน 

 

  2.จดัทาํแผนกรอบ

อตัรากาํลงัให้

สอดคลอ้งกบัภารกิจ

และแผนงานของ

สาํนกัทดสอบฯ 
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  3.มีการดาํเนินการ

ตามแผนครบถว้น

ตาม  PDCA 

 

  3.กาํหนดหลกัเกณฑ์

การพิจารณาความดี

ความชอบอยา่งเป็น

ธรรม บนพื้นฐาน

ของภาระงานและ

ระบบการประเมินที่

มีประสิทธิภาพ 

      

  4.มีระบบฐานขอ้มูล

การบริหารงาน 

 

  4.โครงการลด

ขั้นตอนการ

ปฏิบตัิงาน 

5.กิจกรรม 5 ส. 

      

 5.3 มีการพฒันา

บุคลากรอยา่ง

ต่อเนื่อง 

 

1. บุคลากรไดร้ับ

การพฒันาในสาย

งานที่ปฏิบตัิอยา่ง

ต่อเนื่อง 

 

บุคลากรไดร้ับการ

พฒันาปีละอยา่ง

นอ้ยร้อยละ 60 

1. กาํหนดนโยบาย

และแผนงานพฒันา

บุคลากร 

 

1.โครงการพฒันา

ศกัยภาพบุคลากร  

2. โครงการศึกษาดู

งานในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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 5.4 การนาํ

เทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้น

ระบบการ

บริหารงาน 

 

1. จาํนวนฐานขอ้มูล 

 

ทุกปี 1. พฒันาและ

ปรับปรุงระบบ

ฐานขอ้มูล 

(แผนงาน/โครงการ)   

 

1. โครงการจดัระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

ทาํงาน 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QA-2551\Strat-51   ฝา่ยวจิยัและประกนัคุณภาพ สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

13 

รายชื่อประธานคณะกรรมการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 

           

ประเด็นยุทธศาสตร ประธานกรรมการ 
1. สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมินเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์ใหม้ีคุณภาพ ผูช้่วยศาสตราจารยส์ุรชยั    มีชาญ 

(รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ) 

2. พฒันาองคค์วามรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการวดัและประเมินเพื่อสร้างงานวจิยัและนวตักรรมในระดบัสากล รองศาสตราจารยส์ุทธิวรรณ    พีรศกัดิ์โสภณ 

(รองผูอ้าํนวยการวิจยัและประกนัคุณภาพ) 

3. สร้างองคค์วามรู้และพฒันาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพือ่พฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื รองศาสตราจารยช์าญวิทย ์  เทียมบุญประเสริฐ 

(ผูอ้าํนวยการสาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา) 

4. สืบสานและสร้างองคค์วามรู้ในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม อาจารยส์มกิจ   กิจพนูวงศ ์

(รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร) 

5. พฒันาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเ้ครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม รองศาสตราจารยช์าญวิทย ์   เทียมบุญประเสริฐ 

(ผูอ้าํนวยการสาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา) 
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สอบเพื่อคันและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย 

 

 


