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ส่วนท่ี 1 แนวทางการดําเนินการ (รายงานตั้งแตป่ีท่ี 1 - 3) 

1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  
2. เป้าหมายสาํคัญของหน่วยงาน  
3. เป้าหมายในการพฒันาหน่วยงาน (Goal-based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ในระยะเวลา 3 ปี   
4. แนวทาง/วิธีการนาํเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน  
5. การวิเคราะห์โครงรา่งองคก์าร  
6. แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี  

 
ส่วนท่ี 2 ความก้าวหน้าในการดําเนินการ (รายงานตั้งแตป่ีท่ี 2 - 3) 

หมวด 1 การนําองค์กร 
หมวด 2 กลยุทธ ์
หมวด 3 ลูกคา้ 
หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู ้
หมวด 5 บุคลากร 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
หมวด 7 ผลลพัธ์
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 การปรับปรุงข้อมูล 
  ข้อมูลเดิม 
  ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2561
 
 
1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
 วิสัยทัศน์ 
 “การมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันนํา 1 ใน 3 ของประเทศด้านการบริการวิชาการ ด้วยการพัฒนาและ  เผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการทดสอบการวัดและประเมิน” 
 
 การปรับปรุงข้อมูล 
  ข้อมูลเดิม 
  ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2561
 ( เดือนตุลาคม 2563) 

 
2. เป้าหมายสาํคัญของหน่วยงาน 
 พันธกิจหลักของสํานักทดสอบฯ คือ งานบริการด้านการสอบ ถือเป็นสิ่งที่สร้างช่ือเสียงให้แก่สํานักทดสอบฯ  
มายาวนาน ส่งผลให้ได้รับการยอมรับในสังคมจวบจนปัจจุบัน แต่ด้วยงานบริการการสอบ มีความละเอียดอ่อน และ
อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ดังน้ัน เพ่ือให้การบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสร้าง
ความสําเร็จให้แก่สํานักทดสอบฯ จึงมีการกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการบริการการสอบและมีการบริหาร
การบริการการสอบและสร้างกลไกขับเคล่ือนความสําเร็จของการบริการทุกโครงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีคู่มือ
ดําเนินงาน การกํากับติดตาม และประเมินผล นอกจากน้ี ในโครงการบริการสอบที่ให้บริการเป็นประจําทุกปีจะมี 
แบบประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการและมีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาให้การบริการมีคุณภาพ
มาตรฐานและทําให้เสียงของผู้รับบริการมีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของสํานักทดสอบฯ มากขึ้น อีกทั้ง มุ่งเน้นให้มี
ความสัมพันธ์แบบร่วมพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมีการนําผลการบริการมาพิจารณาเพ่ือมีข้อเสนอแนะแก่ผู้รับบริการ    
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือองค์กรต่อไป 
 ในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ มุ่งเน้นคุณภาพการสร้างและผลิตแบบทดสอบ ซึ่งมีกระบวนการสร้าง
และพัฒนาแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการวัดและประเมินผล และเครื่องมือทางสถิติ 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบประกอบด้วย คุณภาพด้านความเท่ียงตรง โดยตรวจสอบเน้ือหา การใช้ภาษา 
ความถูกต้องของเฉลย มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดพิมพ์แบบทดสอบ แล้วนําแบบทดสอบไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาค่าความยากง่าย และหาค่าอํานาจจําแนกของ
แบบทดสอบ ปรับปรุงแบบทดสอบให้ดีย่ิงขึ้น แล้วนําไปทดลองใช้ และวิเคราะห์ทางสถิติอีกคร้ัง รวมทั้งหาเกณฑ์ปกติ 
(Norm) จนได้แบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน  
 ในด้านบริการวิชาการ มุ่งเน้นให้การดําเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการที่มีความย่ังยืน โดยมีการจัดฝึกอบรม
ด้านการพัฒนาวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้คําปรึกษาด้านการวัดประเมินผลและการวิจัย 
และเป็นผู้เชี่ยวชาญให้แก่ครู เพื่อให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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 ในด้านหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มุ่งเน้นระบบ และกลไกในการบริหารงานหลักสูตรที่มี
คุณภาพ สนับสนุนให้นิสิตเรียนจบภายในเวลา 2 ปีการศึกษา อีกทั้ง ได้ให้ความสําคัญกับการนําเอาผลการประเมิน
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรฯ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต  
มาใช้ในการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ซึ่งมีการรับฟังผู้เรียน หลายช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มนิสิต
ปัจจุบัน โดยมีกระบวนการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
และต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มีกระบวนการวางแผน ปรับปรุงจากผลการดําเนินการ สําหรับการรับฟังเสียง
ลูกค้าในอดีต คือ นิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว สํานักทดสอบฯ มีกิจกรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางหลักสูตรฯ มีการ
ทํางานร่วมกันผ่านการจัดโครงการต่าง ๆ ปัจจุบัน หลักสูตรฯ ได้มุ่งพัฒนาสู่เกณฑ์คุณภาพระดับ AUN-QA มีการ
สนับสนุนให้นําผลการวิจัย ประเมินผลักสูตรมาเป็นฐานข้อมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรในคร้ังน้ี 
 
 การปรับปรุงข้อมูล 
  ข้อมูลเดิม 
  ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2561
 ( เดือนตุลาคม 2563) 

 
3. เป้าหมายในการพฒันาหน่วยงาน (Goal-based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx  
ในระยะเวลา 3 ปี เช่น การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ระบบงานทีส่ําคัญ การรบัฟังเสียงของลกูค้า เปน็ต้น 
 3.1 การพัฒนาคุณภาพการบริการ และขยายเครือข่ายผู้รับบริการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการพัฒนาคุณภาพการบริการด้วยการขยายขอบเขตงานบริการการสอบจากการสอบแบบ
ด้ังเดิม (paper-based) เป็นการสอบแบบดิจิทัล (digital-based) โดยมีการจัดต้ังศูนย์สอบดิจิทัล ซึ่งกําลังอยู่ระหว่าง
การดําเนินการ และเพ่ือรองรับศูนย์สอบดิจิทัล สํานักทดสอบฯ ได้มีการดําเนินการจัดทําคลังข้อสอบร่วมด้วย ทั้ง 2 
ส่วนคาดว่า จะแล้วเสร็จในปี 2564  
 สํานักทดสอบฯ มีเป้าหมายในการขยายเครือข่ายผู้รับบริการ โดยการเร่งการสร้างแบบทดสอบทางจิตวิทยา 
และแบบทดสอบบุคลิกภาพ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการท่ีนับวันจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้น ใน
ขณะเดียวกันการให้บริการการสอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) และด้านความถนัดทางการเรียน 
(Aptitude) ก็มีการเพ่ิมจํานวนของผู้รับบริการ โดยทางสํานักทดสอบฯ จะมุ่งเน้นการสร้างแบบทดสอบที่ตรงกับ 
ความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งในปีที่ผ่านมาน้ี มีการขยายจํานวนของโรงเรียนที่ต้องการใช้แบบทดสอบเพ่ือคัดเลือก
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ และ มีการขยายตัวของบริษัทเอกชนในการใช้แบบทดสอบเพ่ือคัดเลือกการให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพ่ิมขึ้น 
 3.2  การพัฒนาหลักสูตรฯ 
 สํานักทดสอบฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรฯ ให้ได้ตามเกณฑ์ AUN-QA เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่สนใจ
เข้าเรียนในหลักสูตร นอกเหนือจากที่ผ่านมานิสิตส่วนใหญ่ของหลักสูตรจะจบการศึกษาภายใน 2 ปี และทุกคนมีงาน
ประจํา สามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังอยู่ในแผนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรฯ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคดิจิทัล ในปี 2564 อีกด้วย 
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 การปรับปรุงข้อมูล 
  ข้อมูลเดิม 
  ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2561
 ( เดือนตุลาคม 2563) 

 
4. แนวทาง/วิธีการนาํเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 
 สํานักทดสอบฯ ยึดแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx โดยการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้     
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การร่วมแรงร่วมใจกันในการผลักดันให้ถึงเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้มีระบบ   
พ่ีเลี้ยง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะไปสู่เป้าหมาย และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์เมื่อครบ 6 เดือน และ 1 ปี 
 

 การปรับปรุงข้อมูล 
  ข้อมูลเดิม 
  ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2561
 ( เดือนตุลาคม 2563) 

 
5. การวิเคราะห์โครงรา่งองคก์าร (Organizational Profile) 
 
1. การบริการ และหลักสูตร ที่สําคัญของหน่วยงาน คือ 
   ด้านการบริการ  
   สํานักทดสอบฯ มีงานหลักด้านการบริการการสอบ ซึ่งให้การบริการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
งานบริการการสอบที่เป็นหลัง มีดังน้ี 
     - การบริการการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งให้บริการแก่โรงเรียนเพ่ือคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ และห้องเรียนปกติ 
     - การบริการการสอบความถนัด ซึ่งให้บริการแก่โรงเรียนเพ่ือแนะแนวนักเรียน และหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือการคัดเลือกพนักงาน และหน่วยงานเอกชนเพ่ือคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา 
     - การบริการแบบทดสอบทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพ ซึ่งให้บริการแก่หน่วยงานเอกชนเพ่ือคัดเลือกพนักงาน 
 
   ด้านหลักสูตร 
   สํานักทดสอบฯ มีการผลิตบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ซึ่งเป็นหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 และในปีน้ี สํานักทดสอบฯ มีแผนที่จะปรับปรุงใหม่ให้
สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการวัดและประเมิน  
   ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท 
   หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน  ช่ือย่อ  วท.ม. 
   ช่ือภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Evaluation Methodology  
   รหัสหลักสูตร  25470091103387 
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   นอกจากน้ี สํานักทดสอบฯ ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันที่พร้อมเปิดอบรม คือ หลักสูตรการสร้างเครื่องมือ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงสําหรับผู้ที่มีความสนใจท่ีจะศึกษาต่อ
ทางด้านการวัดและการประเมินผลแต่มีเวลาน้อย เช่น กลุ่มบุคคลผู้ทํางานประจํา กลุ่มบุคคลที่มีงานทําในต่างจังหวัด 
หรือนิสิตที่จบใหม่อยู่ในช่วงระหว่างหางานทํา เป็นต้น อาจจะสามารถเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีก่อน เมื่อจบแล้ว
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมินได้
เลยโดยไม่ต้องเรียนซ้ําอีก 
 
และเชิงความสําคัญต่อความสําเร็จของหน่วยงาน คือ 
   ด้านการบริการ  
   สํานักทดสอบฯ มีงานบริการการสอบและการบริการวิชาการ โดยมีลักษณะ ดังน้ี 
  1. งานบริการการสอบ ประกอบด้วย การจัดสอบ และสร้างข้อสอบให้แก่ผู้รับบริการตามความต้องการ 
  2. งานบริการวิชาการ เป็นโครงการบริการเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับ TOR ของโครงการนั้น ๆ ในปีน้ีเป็นการสร้าง
แบบทดสอบความถนัดและจิตวิทยา เพ่ือคัดเลือกพนักงาน และสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดสมรรถนะของนักเรียน เป็นต้น 
  3. การวิจัย เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
   ด้านหลักสูตร 
   งานหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ได้ให้ความสําคัญกับการนําเอาผลการประเมินจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหลักสูตรฯ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ในการวางแผน 
การดําเนินงานของหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรวิทยาการการประเมิน มีการรับฟังผู้เรียน หลายช่องทางที่เหมาะสมกับ
กลุ่มนิสิตปัจจุบัน โดยมีกระบวนการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของ นิสิตและอาจารย์ต่อการจัดการเรียน
การสอน และต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มีกระบวนการวางแผน ปรับปรุงจากผลการดําเนินการในด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน สําหรับการรับฟังเสียงลูกค้าในอดีต คือ นิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาไปแล้ว สํานักทดสอบฯ มีกิจกรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางหลักสูตรฯ มีการทํางานร่วมกันผ่านการจัด
โครงการต่าง ๆ ส่วนกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทางหลักสูตรฯ นําผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาผ่านผู้ใช้
บัณฑิต โดยครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย นํามาใช้ในการพิจารณา และวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ให้มี
คุณภาพมากย่ิงขึ้น 
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2. สมรรถนะหลักของหน่วยงาน คือ 
   สมรรถนะหลักของสํานักทดสอบฯ คือ  
   1. ด้านงานสอบ ทั้งในการสร้าง พัฒนา และใช้งานแบบทดสอบ 
   2. ด้านการเรียนการสอน คณาจารย์ของสํานักทดสอบฯ มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการวัด ประเมิน การสอน 
และการวิจัย นอกจากงานประจําของสํานักทดสอบฯ แล้ว คณาจารย์ยังเป็นอาจารย์สอนให้แก่ภาควิชาอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะศึกษาศาสตร์ และเป็นวิทยากรพิเศษภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   3. ด้านการบริการการสอบ บุคลากรของสํานักทดสอบฯ มีศักยภาพด้านการบริหารงานจัดสอบ ทั้งสนามสอบใน
ระดับหน่วยงาน และสนามสอบระดับประเทศ เช่น การสอบ O-NET GAT-PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา เป็นต้น 
   รวมทั้ง การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของกิจการเพ่ือสังคม และด้านการวิจัย มีการได้รับทุนจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ความสัมพันธ์กับพันธกิจหลัก คือ 

   สมรรถนะระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล มคีวามสัมพันธ์กับพันธกิจด้านการบริการการสอบของสํานักทดสอบฯ 
ทําให้ได้ผลดีต่อการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของสํานักทดสอบฯ  
 
 
3. พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของหน่วยงาน 
   พันธกิจ 
   1. สร้าง พัฒนา เคร่ืองมือวัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจ เพ่ือการประเมินส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ 
   2. ส่งเสริม เผยแพร่ และบริการทางวิชาการด้านการวัด การประเมิน การวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัด และประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือเผยแพร่แก่
สังคม 
   4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัด การประเมิน การวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยา ให้มีความรู้ความสามารถ
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
   วิสัยทัศน์  
   “การมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันนํา 1 ใน 3 ของประเทศด้านการบริการวิชาการ ด้วยการพัฒนาและ  เผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการทดสอบการวัดและประเมิน” 
 
   ปรัชญา 
   สอบเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ 
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   ค่านิยม  
   E = Excellence มุ่งความเป็นเลิศ เพราะงานบริการด้านการทดสอบในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง มีการเพ่ิมจํานวน
ของหน่วยงานท่ีให้บริการด้านการทดสอบเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน การบริการท่ีเป็นเลิศ เกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 
จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะทําให้สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการได้อย่างย่ังยืน 
   P = Professionalism ความเป็นมืออาชีพ งานบริการด้านการทดสอบ ทั้งการสร้างแบบทดสอบ และการจัดสอบ
ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพด้านการวัดและประเมินผล บุคลากรของสํานักทดสอบฯ ทุกคน จะได้รับการพัฒนา 
ความเป็นมืออาชีพในงานบริการด้านทดสอบอยู่เสมอ ทั้งในสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 
   T = Team ทํางานเป็นทีม เป็นหัวใจสําคัญของการทํางานของสํานักทดสอบฯ บุคลากรทุกคนจะมีความพร้อมใน
การทํางานในฐานะของหัวหน้าทีมและสมาชิกในทีม เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ การทํางานในแต่ละครั้งได้ 
และเมื่อมีประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน บุคลากรทุกคนพร้อมที่จะทํางานร่วมกันทั้งในเวลาและ 
นอกเวลาราชการเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสําเร็จลุล่วง 
   B = Business partnership เป็นพันธมิตรในการทํางาน การมีผู้รับบริการเป็นพันธมิตรมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อ
การให้บริการของสํานักทดสอบฯ เพราะจะทําให้รักษาฐานผู้รับบริการไว้ได้และยังสามารถขยายฐานผู้รับบริการได้  
อีกด้วย เพราะผู้รับบริการกลุ่มใหม่ ๆ ได้รับคําแนะนําและสนับสนุนให้ใช้บริการของสํานักทดสอบฯ ทําให้มีจํานวน
ผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นทุกปี  
   นอกจากน้ียังมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาจิตบริการ (Service Mind) ให้แก่บุคลากรทุกคน เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
สามารถให้การบริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 
   ปณิธาน 
   มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านการทดสอบและองค์ความรู้ทางด้านการวัดและประเมิน 
 

 
4. จํานวนและกลุ่มบุคลากร และข้อกําหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 
   แสดงระดับการศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการของบคุลากรสายวิชาการ 
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   แสดงระดับการศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการของบคุลากรสายปฏิบัติการ 

 
 
ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้พวกเขาทํางานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ คือ 
   องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในดําเนินงานตามพันธกิจอย่างจริงจัง 
   1. การสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของพันธกิจองค์กร 
   2. การปลูกฝังให้มุ่งเน้นเป้าหมายความสําเร็จขององค์กร 
 
   ปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้บุคลากรมุ่งม่ันในการทํางาน 
   1. ความมีช่ือเสียงขององค์กรมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ รวมท้ังการวัด
และประเมินผล 
   2. วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทํางานเป็นทีมการแบ่งงานกันทําอย่างเป็นระบบ ความสามัคคีในการทํางาน
ส่วนกลางร่วมกัน 
   3. การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทํางานเพื่อหน่วยงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและประสบ
ความสําเร็จเพื่อชื่อเสียงของหน่วยงาน การให้ความทุ่มเทร่วมมือช่วยเหลืองานสําคัญต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น 
งานการเรียนการสอนและวิจัย งานบริการวิชาการ (การสร้างข้อสอบ งานในขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทําแบบทดสอบ 
การดูแลและรักษาความลับของแบบทดสอบ การวิเคราะห์และประมวลผล การบริการวิชาการแก่สังคม) 
และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   4. ความซื่อสัตย์สุจริต และการรักษาความลับขององค์กร เน่ืองจากสํานักทดสอบฯ เป็นองค์กรสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ 
   5. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความก้าวหน้าและมีช่ือเสียง
มากขึ้น มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
   6. การเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ด้านการวัดและประเมิน 
   7. ความน่าเช่ือถือในด้านวัดและประเมิน 
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   ความผูกพันกับองค์กร 
   1. หน่วยงานมีช่ือเสียงด้านการวัดการประเมินผล 
   2. หน่วยงานมีพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจ น่าค้นหาและท้าทายการปฏิบัติงาน 
   3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   4. บรรยากาศการทํางานเป็นทีม 
   5. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 
   6. ความย่ังยืนขององค์กร 
   7. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันระหว่างบุคลากร
ด้วยกันและต่อองค์กร 
   8. การฝึกอบรมให้เกิดความรู้และทักษะต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
 
 
5. สินทรัพย์หลักที่สําคัญ เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร ได้แก่ 
   สํานักทดสอบฯ มีองค์ความรู้ด้านการสร้างแบบทดสอบ การบริการการสอบ และวัด ประเมินผล ประกอบด้วย
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) และจับต้องได้ (Tangible Asset) ดังน้ี 
   สินทรัพย์หลัก 
   สินทรัพย์ทางปัญญา ประกอบด้วย  
     - แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Aptitude Test) 
     - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement Test) 
     - แบบทดสอบจิตพิสัย (Affective Test) 
     - แบบทดสอบทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพ 
     - แบบทดสอบสมรรถภาพทางภาษาไทย 
     - งานวิจัย 
 

   เทคโนโลยี 
     - โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อสอบ 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ / โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ 
     - เครื่องพิมพ์เอกสาร / เครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องสแกนเอกสาร 
 

   ครุภัณฑ์ 
     - ครุภัณฑ์ที่ใช้ผลิตแบบทดสอบ เช่น เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล และเคร่ืองเรียงพับนับเย็บ 
     - ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เช่น เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ 
     - รถเข็น 4 ล้อ / รถเข็น 2 ล้อ / รถเข็น HAND TRUCK 
     - ลิฟต์ไฮดรอลิค สําหรับขนของขึ้น - ลง ระหว่างช้ัน 1 และช้ัน 2 
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   อุปกรณ์ความปลอดภัย 
   1. อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้น 
     - ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ชนิดผงเคมี / ชนิด ก๊าซ CO2 / ชนิด Water Mist / ชนิด HALOTRON 
     - ลูกบอลดับเพลิง / เครื่องเตือนควันไฟ  
     - ป้ายทางหนีไฟ , ป้ายสัญลักษณ์ถังดับเพลิง และบันไดหนีไฟ 
   2. ระบบคีย์การ์ด และระบบสแกนลายน้ิวมือ 
   3. เครื่องฟอกอากาศ / พัดลมระบายอากาศ / เครื่องปรับอากาศ 
   4. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
     - กล่องปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น / หน้ากากอนามัย / เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
     - เสื้อพยุงหลัง / อุปกรณ์วัดความดันโลหิต / เครื่องช่ังนํ้าหนัก 
   5. กล้องวงจรปิด 
   6. ไฟส่องสว่างเวลากลางคืน 
 

   อาคาร 
   อาคารสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นอาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วย 
   ช้ัน 1 - ห้องทํางาน (การเงินและพัสดุ , การเรียนการสอน , งานสนับสนุนการสอบฯ) 
 - ห้องปฏิบัติการนิสิตปริญญาโท 
 - ห้องประชุม 
   ช้ัน 2 - ห้องทํางาน (สํานักงานฯ , งานพิมพ์ฯ , งานวิเคราะห์ฯ , งานบริการฯ) 
 - ห้องผู้บริหาร (ผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ , รองผู้อํานวยการฯ , ผู้อํานวยการสํานักงานฯ) 
 - ห้องทําข้อสอบ 
 - ห้องคลังพัสดุ / ห้องคลังข้อสอบ 
 - ห้องอัดสําเนา 
 - ห้องอเนกประสงค์ 
   ช้ัน 3 - ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท 
 - ห้องพักอาจารย์ 
 - ห้องประชุม 
   ช้ัน 4 - ห้องพักอาจารย์ 
 - ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท 
 - ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 - ห้องสมุด    
   
   ยานพาหนะ 
     - ยานพาหนะ (รถตู้) สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานและบริการทางวิชาการของสํานักทดสอบฯ 
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6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับสําคัญ ได้แก่ 
   แสดงกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
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7. โครงสร้างองค์การและกลไกการกํากับดูแลองค์การ 
   สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2529 และมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา โดยโครงสร้างของสํานักทดสอบฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย และ 1 สํานักงาน คือ 
1) ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 2) ฝ่ายบริการวิชาการ 3) ฝ่ายการเรียนการสอน และ 4) สํานักงานผู้อํานวยการ 
การบริหารงานสํานักทดสอบฯ ใช้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับการบริหารแบบกระจายอํานาจตาม
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารองค์กร แสดงในภาพประกอบต่อไปน้ี 
 
   โครงสร้างองค์กรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

   
 มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

 
   
 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

 
   
  
  
   

ฝ่ายสร้างและพัฒนา 
แบบทดสอบ  

ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายการเรียนการสอน สํานักงานผู้อํานวยการ
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   โครงสร้างการบริหารงานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

   
 อธิการบดี   

 
   
 ผู้อํานวยการสาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

 
   
  คณะกรรมการประจํา 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
   
 รองผู้อํานวยการ  

 
   
  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ   

 
  
   

หัวหน้า 
ฝ่ายสร้างและพัฒนา 

แบบทดสอบ  

หัวหน้า
ฝ่ายบริการวิชาการ 

หัวหน้า
ฝ่ายการเรียนการสอน

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน

ผู้อํานวยการ
   

- งานสร้างและพัฒนา 
แบบทดสอบความถนัด
ทางการเรียน 
- งานสร้างและพัฒนา 
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
- งานสร้างและพัฒนา 
แบบทดสอบจิตพิสัย 
- งานภาคสนาม 
 

- งานบริการการสอบ
- งานบริการวิชาการ 
- งานวารสารวัดผล
การศึกษา 
- งานตรวจ วิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูล 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานวิจัย 
- งานคลังข้อสอบ 

- งานการเรียนการสอน
- งานฝึกอบรมระยะสั้น
- งานส่งเสริมและ
เผยแพร ่

- งานบริหารและธุรการ
- งานคลังและพัสดุ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานสนับสนุนวิชาการ
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   โครงสร้างการบริหารงานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

   
 อธิการบดี   

 
   
 ผู้อํานวยการสาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุา กิจธรธรรม)
 
 

   
  คณะกรรมการประจํา 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
   
 รองผู้อํานวยการฝา่ยบรหิารและแผนงาน

(อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล)
 

   

 รักษาการผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรอืงเดช ศริิกิจ)   ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

(อาจารย์ ดร.พนสั จันทรเ์ปล่ง)  

  
   

ฝ่ายสร้างและพัฒนา 
แบบทดสอบ  

ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายการเรียนการสอน ผู้อํานวยการ
สํานักงาน

   

- ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน    
(รักษาการหัวหน้าฝ่ายสร้างและพัฒนาฯ) 
- อ.ดร.มานิดา ชอบธรรม 
- อ.ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง 
- ผศ.ปานวาสน์ มหาลวเลิศ 
- อ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ 
- อ.ยุวารินทร์ ธนกัญญา 

- ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 
(หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ) 
- ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 
- อ.ดร.อมรา วิสูตรานุกูล 
- ผศ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล 
- อ.ดร.พนัส จันทร์เปล่ง 

- ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ
(หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน) 
- อ.ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล 
- อ.ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ 
- อ.ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง  
(ช่วยราชการ ณ วิทยาลัย
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 

- น.ส.สว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์
(ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ)
- น.ส.นัยนา เก่ากลางดอน 
- นางสุนันทา สมใจ 
- น.ส.ศุภรัตน์ วินิจวงษ ์
- นายสุรพงศ์ โคตรสูงเนิน 
- น.ส.สุภะ อภิญญาภิบาล 
- ว่าที่ร้อยตรีวิวัตน ์พรหมสวรรค์ 
- น.ส.จรุณี วันทอง 
- นางวรรณฤดี สว่างงามวงศ ์
- น.ส.ณิชาบูล สิงไทยสงค์ 
- นายทรงเกียรติ เถนว้อง 
- นายสุพิเชษฐ์ ตองอ่อน 
- น.ส.จุฬาลักษณ์ รุ่งจรูญ 
- นางธัญชนก เพ็งเพราะ 
- นางสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ 
- น.ส.สุวิชญา สิริยานนท์ 
- นายเอกราช นาแหยม
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8. กลุ่มลูกค้าหลัก และผู้เรียนหลัก คือ 
   1. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน 
   2. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
   3. สภาวิชาชีพ 
   4. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล 
   5. นิสิตปริญญาโท (ซึ่งรับจากผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา) 
 
แต่ละกลุ่มมีความต้องการหลัก คือ 
   1. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน  
     - การบริการข้อสอบเพ่ือสอบคดัเลือกนักเรียนเข้าเรียนและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียน 
     - สร้างข้อสอบเพ่ือวัดสมรรถนะของนักเรียน 
   2. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
     - การบริการข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางาน ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
     - สร้างข้อสอบเพ่ือเก็บเป็นคลังข้อสอบสําหรับการคัดเลือกพนักงาน และเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง 
   3. สภาวิชาชีพ 
     - เพ่ือการบริการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ 
         ทั้งน้ี กลุ่มลูกค้าข้างต้น มีความต้องการหลัก คือ แบบทดสอบที่มีลักษณะ ดังน้ี  
     - มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่นและอํานาจจําแนก เป็นต้น 
     - ความถูกต้องแม่นยําในการประมวลคะแนนสอบ 
     - การบริการการสอบที่ดี ความสะดวกในการสอบ ลดความลําเอียง (bias) ที่อาจจะกระทบการสอบของนักเรียน 
    
   4. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
     - การเพ่ิมพูนประสบการณ์ ด้านการวัด ประเมิน และการวิจัย 
 
   5. นิสิตปริญญาโท (ซึ่งรับจากผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา) 
     - การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
     - กระบวนการสนับสนุนให้จบการศึกษาภายใน 2 ปี 
     - การเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้จากอาจารย์และบุคลากรของสํานักทดสอบฯ 
     - การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 
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9. ผู้มสี่วนได้สว่นเสียที่สําคัญ ได้แก่ 
   1. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน (ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน) 
   2. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน (ผู้บริหารหน่วยงาน/พนักงาน/ผู้เข้าสอบคัดเลือกทํางาน) 
   3. สภาวิชาชีพ (ผู้บริหาร/อาจารย์/ผู้สําเร็จการศึกษา) 
   4. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล 
   5. นิสิตปริญญาโท (ซึ่งรับจากผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา) 
 
มีความต้องการหลัก คือ    
   1. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน  
     - การบริการข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียน 
     - สร้างข้อสอบเพ่ือวัดสมรรถนะของนักเรียน 
   2. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
     - การบริการข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางาน ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
     - สร้างข้อสอบเพ่ือเก็บเป็นคลังข้อสอบสําหรับการคัดเลือกพนักงาน และเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง 
   3. สภาวิชาชีพ 
     - เพ่ือการบริการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ 
         ทั้งน้ี กลุ่มลูกค้าข้างต้น มีความต้องการหลัก คือ แบบทดสอบที่มีลักษณะ ดังน้ี  
     - มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่นและอํานาจจําแนก เป็นต้น 
     - ความถูกต้องแม่นยําในการประมวลคะแนนสอบ 
     - การบริการการสอบที่ดี ความสะดวกในการสอบ ลดความลําเอียง (bias) ที่อาจจะกระทบต่อผลการสอบของ
นักเรียน 
    
   4. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล 
     - การเพ่ิมพูนประสบการณ์ ด้านการวัด ประเมิน และการวิจัย 
 
   5. นิสิตปริญญาโท (ซึ่งรับจากผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา) 
     - การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
     - กระบวนการสนับสนุนให้จบการศึกษาภายใน 2 ปี 
     - การเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้จากอาจารย์และบุคลากรของสํานักทดสอบฯ 
     - การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 
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10.  ผู้ส่งมอบหลัก ได้แก่  
   1. บริษัทขายวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตแบบทดสอบ 
   2. บริษัททําความสะอาด 
   3. บริษัทรถเช่า 
 
บทบาทสําคัญต่อระบบงานของหน่วยงาน และการเสริมขดีความสามารถในการแข่งขนั คือ 
   1. บริษัทขายวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตแบบทดสอบ 
     - การมอบวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีและทันต่อการใช้งาน 
   2. บริษัททําความสะอาด 
     - การจัดการสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือต่อการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ  
     - การจัดการสภาพแวดล้อมที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
   3. บริษัทรถเช่า 
     - มีความปลอดภัยและตรงต่อเวลา 
     - การส่งมอบรถที่ให้บริการเช่าที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งาน 
     - การควบคุมคุณภาพการบริการของพนักงานขับรถ 
 
 
11. คู่ความร่วมมือที่สําคญั ได้แก่ 
   1. ผูท้รงคุณวุฒิและคณาจารย์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
บทบาทสําคัญต่อระบบงานของหน่วยงาน และการเสริมขดีความสามารถในการแข่งขนั คือ 
   1. การสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
   2. การเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับการพัฒนาแบบทดสอบระดับภาคสนามของสํานักทดสอบฯ 
 
 
12. ข้อกําหนดสําคัญในในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ 
   1. การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทั้งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดําเนินงานของสํานัก
ทดสอบฯ 
   2. ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
   3. การอนุเคราะห์และสนับสนุนในฐานะสนามสอบ 
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13. สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน: ลําดับในการคัดเลือก จํานวนตัวเลือก อัตราการเติบโตในระดับหลักสูตร/สาขา 
   แสดงผลการดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ประเภท 
การแข่งขัน 

คู่แข่งขัน ผลการดําเนินงาน
เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

1. การบริการ
การสอบ 

1. หน่วยงานดา้นการทดสอบของ
มหาวิทยาลัยตา่ง ๆ ไดแ้ก่  
- จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. จํานวนผู้รับบรกิารท่ีเป็น
ประจําทุกปีเพิ่มมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ท้ังในดา้นจํานวน
หน่วยงานและจาํนวนคนรับ
บริการ เมื่อเปรียบเทียบจาก 
พ.ศ. 2559 ถึงปจัจุบัน  
2. จํานวนผู้รับบรกิาร 
เป็นครั้งคราวเพ่ิมมากข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง เมื่อเปรียบ 
เทียบจาก พ.ศ. 2559 ถึง
ปัจจบุัน 

1. ระบบและกลไกการบริการท่ีมีคุณภาพ 
2. คุณภาพของบุคลากรของสาํนักทดสอบฯ  
ท้ังสายวิชาการและปฏิบัติการ 
3. มาตรฐานการคัดเลือกบุคลากรระดับคุณภาพท่ี
สนับสนุนงานของสํานักทดสอบฯ จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. มาตรฐานการสร้างและผลติแบบทดสอบ 

2. การบริการ
วิชาการ 

หน่วยงานท่ีมีการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก ่
- จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 
2. กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อ
สังคม 
3. ผลการนําความรู้และ
ประสบการณจ์ากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน 
การพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวจิัย 

1. การฝกึอบรมดา้นการพัฒนาวิชาชีพให้กบัครู
และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนให้คําปรึกษา
ด้านการวดัประเมนิผลและการวิจัย และเป็น
ผู้เช่ียวชาญให้แก่ครู 
2. คณาจารย์มีความเช่ียวชาญด้านการวัด
ประเมินผล และการวจิัย ท่ีสามารถบริการวิชาการ
ให้กบับุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก 
3. การมีเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงาน
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. การผลิต
บัณฑิต 

หลักสูตรปริญญาโท สาขาท่ีเกี่ยว 
ข้องกับการวัดและการประเมิน
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
- สาขาการวัดและประเมินผล
การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- สาขาวจิัย วดัผล และสถิติ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบรูพา 
- สาขาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

นิสิตท่ีจบการศึกษาแลว้ 
ร้อยละ 100 เรียนจบภายใน
เวลาไม่เกนิ 2 ปีการศึกษา  
1 ภาคเรียน ข้อมลูหลงัจาก
การเปดิหลักสูตรในปีการ 
ศึกษา 2558 
 

1. ระบบ และกลไกในการบริหารหลกัสูตรท่ีมี
คุณภาพ 
2. คุณภาพของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
น่ันคือ คณาจารย์ทุกคนในสาํนักทดสอบฯ รวมถึง
การให้การสนับสนุนท่ีดีของบุคลากรสายปฏิบัติการ
3. จํานวนบุคลากร ท้ังสายวิชาการ และ 
สายปฏิบตัิการ ท่ีมีจํานวนมาก จึงสามารถช่วยกัน
ดูแลหลักสูตรได้เปน็อย่างด ี
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และในภาพรวมระดับประเทศ 
   ด้านการบริการ  
   1. การบริการการสอบ หน่วยงานด้านการทดสอบของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่  
     - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
     - มหาวิทยาลัยบูรพา 
   2. การบริการวิชาการ หน่วยงานที่มีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่  
     - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     - มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
   ด้านหลักสูตร 
   การผลิตบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาที่เก่ียว ข้องกับการวัดและการประเมินของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
     - สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     - สาขาวิจยั วัดผล และสถิติการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     - สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
14. การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่อาจส่งผลกระทบกับการดําเนินการของหน่วยงาน ได้แก่ 
   สํานักทดสอบฯ มีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นในด้านการบริการแต่ลดลงในด้านการผลิตบัณฑิต อย่างไร 
ก็ดี สํานักทดสอบฯ มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือยกระดับความสามารถ ในการตอบสนอง  
ความต้องการของผู้รับบริการและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย 
   1. พัฒนาศูนย์ทดสอบดิจิทัล เพ่ือรองรับระบบการทดสอบดิจิทัล และการบริการการสอบ 
   2. พัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบดิจิทัล ณ ประเทศไต้หวัน และมีโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
   3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บริการด้วยระบบสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   4. กําหนดระบบและกลไกในการสร้างศูนย์ทดสอบดิจิทัล และการดําเนินงานของศูนย์ทดสอบดิจิทัลในระยะยาว  5 ปี 
   5. ด้านการผลิตบัณฑิต เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากโครงสร้างประชากรของไทยท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุ สํานัก
ทดสอบฯ จึงมีการวิจัยเพ่ือนําผลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพ่ือทดแทนจํานวน
นิสิตในหลักสูตรปริญญาโทที่ลดลง 
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15. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน ได้แก่ 
   1. ผลการตัดสินใจเข้ารับโครงการบริการสอบจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้รับบริการ และการรับบริการต่อเน่ือง
   2. ผลการประเมินคุณภาพการบริการจากผู้รับบริการ 
   3. ผลการคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาโท จากบัณฑิตวิทยาลัย และผลการวิจัย 
 
 

16. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ของหน่วยงาน ในด้านพันธกิจ 
   1. การแข่งขันด้านบริการการสอบที่สูงขึ้น มีคู่แข่งหน้าใหม่เพ่ิมขึ้น 
   2. ความต้องการใช้การสอบแบบดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
   3. จํานวนประชากรลดลง และจํานวนผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาโทลดลง 
 
 

17. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในด้านพันธกิจ 
   1. องค์ความรู้ด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
   2. ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ของบุคลากร ด้านการสร้าง พัฒนาแบบทดสอบ และบริหารการสอบ 
   3. ช่ือเสียงที่สั่งสมมายาวนาน 
 
 

18. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของหน่วยงาน ได้แก่ 
   สํานักทดสอบฯ มีระบบและกลไกในการจัดทําแผนระยะสั้น-ระยะยาว ของตนเองที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ให้ความสําคัญกับการแปลงนโยบายสู่แผนและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วนงาน และให้ความสําคัญกับการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ซึ่งใช้
หลักการ top-down และ bottom-up ดังน้ี  
   1. การกําหนดยุทธศาสตร์ของสํานักทดสอบฯ โดยการวิเคราะห์องค์กรและสภาพแวดล้อม ผู้อํานวยการสํานัก
ทดสอบฯ ได้นําเสนอนโยบายประจําปีในที่ประชุมปฏิบัติการ พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ จากน้ัน แล้วแต่ละส่วนงานโดยหัวหน้าฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย และผู้อํานวยการสํานักงานฯ จะนําข้อเสนอ
มาพิจารณากับบุคลากรในส่วนงาน เพื่อปรับเป็นยุทธศาสตร์ของส่วนงาน แล้วจึงนํามาประชาพิจารณ์อีกครั้ง 
เพ่ือปรับปรุง ให้เป็นไปตามความคิดเห็นร่วมของบุคลากรทุกคน เพ่ือนําสู่การปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป 
   2. การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติในระยะยาว 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้งตัวบ่งช้ีผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมโดยความเห็นชอบของบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติการ และบรรจุเข้าในตาราง
ปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันและเกิดจากความเห็นชอบของบุคลากรทุกคน อีกทั้ง
การมีตารางแผนปฏิบัติงานจะเป็นประโยชน์ในการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งปี 
   3. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีและตามโครงสร้างการบริหารงานของสํานักทดสอบฯ 
เมื่อมีประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคจะมีการรายงานทันทีจากผู้ที่เผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว เพ่ือนําไปสู่การ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทันท่วงที นอกจากน้ี ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน เพ่ือปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนหลังจากตอบสนองเป้าหมายของสํานักทดสอบฯ ได้อย่างครอบคลุม 
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 การปรับปรุงข้อมูล 
  ข้อมูลเดิม 
  ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2561
 ( เดือนตุลาคม 2563) 
 

6. แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี 
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการท่ีได้เรียงลําดับความสําคัญแล้ว จํานวน 2 แผน ดังนี ้
 

Action Planning for Improvement Priorities เรือ่งที่ 1 
 

หัวข้อเรื่อง: สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
1. คณะที่รับผิดชอบ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
2. หัวหน้าโครงการ หัวหน้าฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร (SA/OA) 
เพื่อสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ สําหรับการให้บริการการสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
- สําหรับหน่วยงานภายใน เป็นการบริการสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรตามความต้องการ
ของหน่วยงานดงักล่าว ส่วนใหญ่เป็นการคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ  
- สําหรับหน่วยงานภายนอก เป็นการให้บรกิารครอบคลุมทัง้หน่วยงานรัฐและเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อเสร็จส้ินโครงการแล้ว จะทาํให้ได้เครื่องมอืวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบ
ความถนัดทางการเรยีน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบจิตพิสัย 
แบบทดสอบทางจิตวทิยา แบบทดสอบบคุลิกภาพ แบบทดสอบสมรรถภาพทางภาษาไทย 
เพื่อสําหรับใหก้ารบรกิารการสอบแก่หน่วยงานที่มาขอใช้บรกิาร 

5. ความสําคัญของแผนนี้      
กับการดําเนินการ EdPEx 

การสร้างความตระหนักใหแ้ก่บุคลากรทํางานเพือ่หน่วยงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
และประสบความสําเร็จในการสร้างข้อสอบ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทําแบบทดสอบ 
การดูแลและรักษาความลับของแบบทดสอบ รวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผล 

6. คณะทํางาน - คณะกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ
- คณาจารย์และบุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

7. กระบวนการและขั้นตอน - กําหนดกรอบการดําเนินงานตามแผนการสรา้งและพัฒนา 
- สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
- ปฏิบัติการเขียนรายงานการสร้างข้อสอบตามเกณฑ์ภาระงาน 
- วิพากษ์/ปรับปรุง/แก้ไขแบบทดสอบจากการออกทดสอบภาคสนาม 
- สรุปผลการดําเนินงานฯ 
- จัดเตรียมต้นฉบับแบบทดสอบเพ่ือใช้ในปีต่อไป 
- วางแผนการดาํเนินงานฯ ในปตี่อไป 
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8. ระยะเวลาการดาํเนินการ

โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 1. จํานวนเครื่องมือวัดและประเมินผล เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
2. เครื่องมอืวัดและประเมินผลทุกฉบับที่สร้างและพัฒนา มีขั้นตอนการดําเนนิการที่เป็น
มาตรฐาน และมีหลักฐาน รายงานการสร้างและพัฒนา แสดงขั้นตอนการดําเนินการ 
อย่างครบถ้วน 

10. งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณเงินรายไดข้องสํานกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 350,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 500,000 บาท 

11. การรายงานผล รายงานการประชุมติดตามทกุเดือน และรายงานประจําปี
12. รายงานผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดําเนินงานสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ สําหรบัการให้

บริการการสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จํานวน 44 ฉบับ 
 

แผนดําเนินงาน 

ขั้นตอนดําเนนิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขั้นเตรียมการ          

- แต่งตั้งกรรมการฯ  / /   / /      

- กําหนดผู้รับผิดชอบ / กรอบการ
ดําเนินงาน 

/ /   / /      

- เตรียมเอกสาร / ข้อมูล / /   / /      

2. ขั้นดําเนินการ          

- ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  / / / / / /      

- สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ   / / / / / / / / / / / / / / / / / /

- วิพากษ์/ปรับปรุงแบบทดสอบ   / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3. ขั้นติดตามประเมินผล          

- ประเมินผลการดําเนินงาน     / / /     / / /

- สรุปผลการดําเนินงานฯ     / /      / /

- จัดเตรียมต้นฉบับแบบทดสอบ
เพื่อใชใ้นปีต่อไป 

    / / /      / /

- วางแผนการดาํเนินงานฯ ในปี
ต่อไป 

    / / /      / /
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Action Planning for Improvement Priorities เรือ่งที่ 2 
 

หัวข้อเรื่อง: หลักสูตรอบรมระยะสัน้เรื่อง หลักสูตรการสรา้งเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคณุภาพ 
 

1. คณะที่รับผิดชอบ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
2. หัวหน้าโครงการ หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร (SA/OA) 
หลักสูตรฯ มีผู้มาสมัครเรียนจํานวนไม่มาก

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีผู้มาเรียนในหลักสูตรฯ ของสํานักทดสอบฯ เพิ่มมากขึ้น
5. ความสําคัญของแผนนี้     

กับการดําเนินการ EdPEx 
ทําให้สํานักทดสอบฯ มีช่องทางในการหารายได้มากขึ้น

6. คณะทํางาน คณาจารย์สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
7. กระบวนการและขั้นตอน เป็นไปตามแผนดําเนินงาน
8. ระยะเวลาการดาํเนินการ

โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวนหลักสูตรที่สร้างและพัฒนา 1 หลักสูตร
10. งบประมาณ และแหล่ง สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
11. การรายงานผล เมื่อเสร็จกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
12. รายงานผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดําเนินงานสร้างหลักสูตรการสรา้งเครื่องมือตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพ ที่ดําเนนิการเสร็จเรียบร้อย 1 หลักสูตร ตามตัวช้ีวัดที ่1  
แต่การเปิดอบรมยังไม่ได้ดําเนนิการ จงึยงัไม่มผู้ีเข้าอบรมตามตัวช้ีวัดที่ 2 เนือ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

 

แผนดําเนินงาน 

ขั้นตอนดําเนนิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน / / / / / / / /      
2. สร้างและพฒันาหลักสูตร     / / / / / / / /  
3. ตรวจสอบคณุภาพหลักสูตร     / /     / /
4.  ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร     / /      / /
5. เปิดรับสมัคร     / /      / /
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ส่วนที่ 2  
ความก้าวหน้าในการดําเนินการ  
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หมวด 1 การนําองค์กร 

หัวข้อ เป้าหมาย การดําเนินการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ
1.1 การนาํองค์กรโดยผูน้ําระดับสูง  
(1) วิธีการที่ผู้นําระดับสูง
นําสถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์
และช้ีนําให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ
เพ่ือสร้างให้เกิดความย่ังยืน 

การมุ่งสู่การเป็นองค์กร
ช้ันนํา 1 ใน 3 ของ
ประเทศด้านการบริการ
วิชาการ ด้วยการพัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการทดสอบการวัด
และประเมิน 

- การมีส่วนร่วม 
การช้ีนํา และรบัฟัง
ความคิดเห็นทุกระดับ
- การช้ีแจงเป้าหมาย

มีความร่วมมือตาม 
พันธกิจทุกระดับ 

ผู้บริหาร

(2) วิธีการที่ผูนํ้าระดับสูง
สร้างบรรยากาศให้เกิด 
ให้ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืน  
เกิดความผูกพัน มีนวัตกรรม
และสถาบันมผีลการดําเนิน 
การที่เป็นเลิศ  

การมีผู้รับบริการ
ต่อเน่ืองและย่ังยืน 

กัลยาณมิตรและ
สนองตอบความ
ต้องการของผู้รับ 
บริการและผู้เรยีน  

ผู้รับบริการต่อเน่ือง  ผู้บริหาร

(3) วิธีการที่ผูนํ้าสื่อสารกับ
บุคลากรผู้เรียน และลกูค้า
อ่ืน อย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิผล 

มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
ที่ชัดเจน และตอบสนอง
ได้  

Direct approach 
และรับฟังผ่านการ
ประเมินผล 

มีการนําผล
การประเมิน 
มาปรับปรุงงาน 

ผู้บริหาร

1.2 ธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม
(1) มีระบบธรรมาภิบาล
และการปรับปรุงระบบ 
การนําองค์กรที่เป็นระบบ
และมีประสทิธิผล  

องค์กรธรรมาภิบาล การใช้ระบบถ่วงดุล 
และการเน้นยํ้า
ความสําคัญทกุวาระ
การประชุมภายใน
หน่วยงาน

ไม่มีประเด็นหรือ 
ข้อเรียกร้อง 
ด้านธรรมาภิบาล  

ผู้บริหาร

(2) วิธีการที่ดูแลให้เกิด 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และมีจริยธรรม แสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการสนับสนุนชุมชนที่
สําคัญ  

ตามระเบียบข้อบังคับ 
จรรยาบรรณและ
จริยธรรม 

การปฏิบัติและ
ตัดสินใจ ตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ และ
จริยธรรม 

การผิดระเบียบ
ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณและ
จริยธรรม  

ผู้บริหาร
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หมวด 2 กลยุทธ ์

หัวข้อ เป้าหมาย การดําเนินการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ
2.1 การจัดทํากลยุทธ ์ 
(1) กระบวนการจัดทํา 
กลยุทธ์ที่ตอบสนอง 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
ใช้ประโยชน์จากความได้ 
เปรียบและโอกาสเชิงกล
ยุทธ์  

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
เกิดจากความคิดเห็น
ของบุคลากรทุกคน 

- การมีส่วนร่วม
- การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
องค์กรเป็นพ้ืนฐาน 
การทํากลยุทธ์  

ได้กลยุทธ์ที่บุคลากร 
เห็นชอบ  

ผู้บริหาร
บุคลากร 
  

(2) วิธีการในการตัดสินใจ
เก่ียวกับระบบงานสําคัญ 

การตัดสินใจตามหลักการ
และความถูกต้อง 
ตามระเบียบ  

มุ่งเน้นการตอบสนอง
ทันต่อความต้องการ
และมุ่ง 
ความสําเร็จ

ทุกงานเป็นไปตาม 
เป้าหมาย  

ผู้บริหาร
คณะทํางาน 

(3) ให้ระบุระบบงานที่
สําคัญ วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญและ
เป้าประสงค์ 

- การสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ 
- การบริการการสอบ 
- การวิจัยเพ่ือตอบสนอง
พันธกิจ 
- การผลิตบัณฑิต 

ตามโครงสร้างการ
บริหาร 
และงานบุคคล  

งานสําเร็จตามแผน  ผู้บริหาร
บุคลากร 
  

2.2 การนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
(1) วิธีการที่สถาบันแปลง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ไปสู่แผนปฏิบัติงาน พร้อม
ทั้งระบุว่ามีแผนอะไรบ้าง  

การมีส่วนร่วม  - บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแปลง
กลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ 
- มีการถ่ายทอดแผน

ตามแผน ผู้บริหาร
บุคลากร 
  

(2)  วิธีการในการนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้ง 
ตัววัดและตัวบ่งช้ีที่สําคัญ 
ในการติดตามความก้าวหน้า 

 การมีส่วนร่วม ตามแผน ผู้บริหาร
บุคลากร 
  

(3) มีการคาดการณ์ของ 
ผลตัววัดและตัวบ่งช้ีเหล่าน้ี
โดยเทียบกับค่าเปรียบเทียบ
ที่สําคัญ 

 การคาดการณ์ระยะ
สั้นและกลางด้วยการ
มีส่วนร่วม 

ตามแผน ผู้บริหาร
บุคลากร 
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หมวด 3 ลูกคา้ 

หัวข้อ เป้าหมาย การดําเนินการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ
3.1 เสยีงลูกคา้  
(1) วิธีการรับฟังผู้เรียนและ
ลูกค้าอ่ืนอย่างเป็นระบบ 
ทําให้ทราบถึงความต้องการ
ของผู้เรียนและลูกค้า
ดังกล่าวอย่างชัดเจน  

ทราบถึงความต้องการ
ของผู้เรียนและลูกค้าที่
แท้จริง  

- การใช้แบบประเมิน
- การสมัภาษณ์  

ได้ข้อมูลความต้อง 
การของผู้เรียนและ 
ลูกค้า  

- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

(2) วิธีการประเมินความพึง
พอใจ และความผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืนที่เป็น
ระบบ มีประสทิธิผล ทําให้
ทราบระดับความพึงพอใจ
และความผูกพันของผู้เรียน
และลูกค้าเหลา่น้ันที่ชัดเจน  

ทราบระดับความพึง
พอใจและความผูกพัน
ของผู้เรียนและลูกค้า
เหล่าน้ันที่ชัดเจน  

- การใช้แบบประเมิน
- การสมัภาษณ์  

ได้ข้อมูลความต้อง 
การของผู้เรียนและ 
ลูกค้า  

- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

(3) วิธีการประเมินความไม่
พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้าอ่ืนที่เป็นระบบและ 
ได้ข้อมูลความไม่พึงพอใจ 
ที่ชัดเจน  

ทราบถึงความไม่พึง
พอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้าอ่ืนที่ชัดเจน  

- การใช้แบบประเมิน
- การสมัภาษณ์  

ได้ข้อมูลความต้อง 
การของผู้เรียนและ 
ลูกค้า  

- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

3.2 ความผูกพันของลูกคา้ 
(1) วิธีการที่สถาบันกําหนด
หลักสูตรและบริการ  
เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

หลักสูตรตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้เรียน  

การวิจัย หลักสูตรปรับตาม 
ผลการวิจัย  

- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ

(2) ช่องทางการสื่อสารเพ่ือ
สนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืนอย่างมีประสิทธิผล  

มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง มีช่องทางสื่อสาร
ทางตรง  

มีการสนับสนุน  
ผู้เรียนและผู้รบั 
บริการ 

- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ

(3) วิธีการในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ
ลูกค้าเหล่าน้ัน  

- ความสมัพันธ์ที่ย่ังยืน
- โครงการบริการตอบ 
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

มีการติดตามเพ่ือ
ปรับวิธีดําเนินการให้
ตรงความต้องการ  

ได้การบริการเป็นไป 
ตาม TOR  

- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
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หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู ้

หัวข้อ เป้าหมาย การดําเนินการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรงุผลการดําเนนิการขององคก์ร
(1) วิธีการที่สถาบันใช้
วัดผลการดําเนินการ ในทุก
ระดับ และทุกส่วนงานของ
สถาบันอย่างเป็นระบบ 

วิธีการที่เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ  

- การวัด ประเมินผล
กิจกรรม / โครงการ 
เชิงประจักษ์ /  
ใช้แบบประเมิน 
- การติดตามผล 
การดําเนินงาน 
รอบ 6 เดือน / 1 ปี

วิธีการเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร
คณะกรรมการ 

(2) วิธีการที่สถาบันใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
วิเคราะห์และปรับปรุงผล
การดําเนินการในทุกระดับ 
และทุกส่วนงานของสถาบัน 

ใช้ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

นําข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงและ 
พัฒนาการดําเนินงาน 

ข้อมูลทุกส่วนถูกใช้ 
เป็นฐานการพัฒนา 
ในแต่ละรอบปี  

ผู้บริหาร
คณะกรรมการ 

(3) วิธีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเทียบเคยีงและข้อมูล
ลูกค้า เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  

การใช้ประโยชน์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การแสวงหาข้อมูล
เชิงลึกจากคู่เทียบ  

ข้อมูลที่ได้อาจไม่ 
ชัดเจนนัก  

ผู้บริหาร
คณะกรรมการ 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วิธีการที่สถาบันใช้
จัดการ และเพ่ิมพูน
สินทรัพย์ทางความรู้และทํา
ให้องค์กรเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล  

การเป็นองค์กรเรียนรู่
อย่างย่ังยืน  

- การพัฒนาบุคลากร
- การจัดการความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
การใช้การจัดการ 
ความรู้มาพัฒนา 
งานดําเนินงาน  

ผู้บริหาร
คณะกรรมการ 

(2) วิธีการที่ทําให้มั่นใจว่า
คุณภาพและความพร้อม
ของข้อมูลสารสนเทศ 
ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
ตอบสนองต่อความต้องการ
ในการใช้งานของบุคลากร 
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

บุคลากรทุกคนมี 
ความพร้อมในการใช้
สารสนเทศ ซอฟท์แวร์
และฮาร์ดแวร์ 

- จัดทําโครงการ
พัฒนาบุคลากร 
ด้านสารสนเทศ  
ซอฟท์แวร ์
และฮาร์ดแวร์ 
- การสนับสนุนให้มี
การเข้าอบรม 
เพ่ือพัฒนาตาม 
ความสนใจ 

บุคลากรได้รับ 
การอบรมตาม 
ความสนใจ  

ผู้บริหาร
คณะกรรมการ 
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หมวด 5 บุคลากร 

หัวข้อ เป้าหมาย การดําเนินการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ
5.1 สภาพแวดล้อมในการทํางาน  
(1) วิธีการที่สถาบันใช้
บริหารขีดความสามารถ 
และอัตรากําลังเพ่ือให้งาน
บรรลุผลสําเร็จ 

บุคลากรปฏิบัติงานเต็ม
ขีดความสามารถ  

- การจัดสรรงานตาม
ศักยภาพ 
- การติดตาม / 
ประเมินผลงาน

บุคลากรทุกคน 
ทํางานบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด  

ผู้บริหาร
บุคลากร 

(2) การสร้างบรรยากาศใน
การทํางานที่เก้ือหนุนและมี
ความมั่นคงต่อการทํางาน
ของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ  

บรรยากาศวิชาการและ
การมุ่งความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ  

ฝึกอบรม มีบุคลากรได้รบั 
ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2 ท่าน 

ผู้บริหาร
บุคลากร 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร  
(1) วิธีการที่สถาบันใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร 
ผู้บริหาร และผู้นําอย่าง 
เป็นระบบเพ่ือให้เกิดผล 
การดําเนินการที่โดดเด่น  

บุคลากรมีความยึดมั่น
ผูกพันองค์กร  

- สร้างความ
ตระหนักรู้ผ่าน 
การประชุม 
- กิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

บุคลากรทุกคนมีส่วน
ส่วนร่วม 

ผู้บริหาร
บุคลากร 

(2) วิธีการที่สถาบันทําให้
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
ทุ่มเทในการปรับปรุงและ
สร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์กร   

บุคลากรร่วมทุม่เท
ในการปรับปรุงและ
สร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์กร  

- สร้างความ
ตระหนักรู้ผ่าน 
การประชุม 
- กิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

บุคลากรมีผูกพันกับ
องค์กร  

ผู้บริหาร
บุคลากร 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

หัวข้อ เป้าหมาย การดําเนินการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ
6.1 กระบวนการทํางาน  
(1) วิธีการที่สถาบันใช้ใน
การออกแบบและจัดการ
กระบวนการทํางานสําคัญ
อย่างเป็นระบบเพ่ือส่งมอบ
หลักสูตรและบริการที่มี
คุณค่าสําหรับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

การออกแบบและ
กระบวนการมีคุณค่า
สําหรับผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน 

กระบวนการวิจัย
และการมีส่วนร่วม 

เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายการเรียน
การสอนและ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

(2) วิธีการปรับปรุงกระบวน 
การทํางานสําคัญอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้หลักสูตรและ
บริการคงคุณค่าสําหรับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
และทําใหส้ถาบันประสบ
ความสําเร็จและย่ังยืน  

หลักสูตรและบริการ
คงคุณค่าสําหรบัผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และ
ทําให้สถาบันประสบ
ความสําเร็จและย่ังยืน  

การมีส่วนร่วมผ่าน
กลไกการบริหาร
หลักสูตร  

เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายการเรียน
การสอนและ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

(3) สรุปกระบวนการทํางาน
ที่สําคัญของสถาบัน  

   

6.2 ประสิทธผิลการปฏิบัติการ  
(1) วิธีการที่สถาบันใช้ใน
การควบคุมต้นทุน บริหาร
ห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล  

การควบคุมต้นทุน 
บริหารห่วงโซ่อุปทาน
อย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิผล  

มีคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดซื้อ
และการตรวจสอบ
คุณภาพ

เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหาร
และฝ่ายจัดซื้อ  

(2) การบริหารความปลอด 
ภัยและการเตรียมพร้อมเพ่ือ
ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบเพ่ือทําให้
มั่นใจว่า ระบบปฏิบัติการ 
มีประสิทธิผล  

ความปลอด ภัยและ
การเตรียมพร้อม 
เพ่ือภาวะฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มีคณะกรรมการ
ดําเนินการ  

เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

(3) การสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ๆ 
เพ่ืออนาคต และส่งมอบ
คุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน  

มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
เพ่ืออนาคต และส่งมอบ
คุณค่าแก่ผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และ
ผู้รับบริการ 

มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการ
โครงการวิชาการ  

เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการงาน
ต่าง ๆ   
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หมวด 7 ผลลพัธ ์

หัวข้อ เป้าหมาย การดําเนินการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ
7.1 ผลลพัธ์ด้านการเรียนรูข้องผูเ้รียน และด้านกระบวนการ
(1) ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของ

หลักสูตร (PLO) 5 ด้าน 
- สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ด้านการประเมิน 
เพ่ือทํางานร่วมกับ
วิชาชีพที่หลากหลาย 
- สามารถสร้างสรรค์
งานวิจัยเชิงประเมินและ
สื่อสารเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสงัคม  

ผ่านการสอนแบบ
Active Learning  

บรรลุผล ฝ่ายการเรียน
การสอน  

(2) ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ  
  นิสิตสําเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลา 2 ปี  
ผ่านการติดตามและ
ประเมินผลต่อเน่ือง  

บรรลุผล ฝ่ายการเรียน
การสอน  

7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า  
(1) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
  - ตอบสนองความต้อง 

การของผู้รับบริการ  
- มีธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการ
โครงการฯ และการ
ประเมินแบบ  

บรรลุผล คณะกรรมการ
โครงการบริการ
วิชาการ  

(2) ความพึงพอใจของลูกค้า  
  การประเมินและ

ปรับปรุงการบริการ  
คณะกรรมการ
โครงการบริการ
วิชาการ  

(3) ความผูกพัน 
  การให้ความสําคัญกับ

การบริการระยะยาว  
คณะกรรมการ
โครงการบริการ
วิชาการ  
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หมวด 7 ผลลพัธ ์

หัวข้อ เป้าหมาย การดําเนินการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ
7.3 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร  
(1) ผลลัพธ์ด้านสภาพแวดล้อม ด้านบุคลากรของสถาบัน
  บุคลากรทํางานใน

สภาพแวดล้อมที่ดีและ 
มีสุขภาพกายและจิต 
ที่แข็งแรง 

จัดกิจกรรม

(2) ความผูกพัน  
  บุคลากรมีความผูกพัน

กับสํานักทดสอบฯ และ
มหาวิทยาลัย 

สร้างความตระหนัก
และจัดกิจกรรม 

7.4 ผลลพัธ์ด้านการนําองคก์ารและธรรมาภิบาล
(1) ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นําของผู้นําระดับสูง และธรรมาภิบาล
  ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา

และธรรมาภิบาล 
การสร้างความตระ 
หนักและสื่อสารผ่าน
การประชุม 

(2) ความรับผดิชอบด้านการเงิน  
  ผู้บริหารให้ความสําคัญ

กับความรับผิดชอบด้าน
การเงิน 

การสร้างความตระ 
หนักและสื่อสารผ่าน
การประชุม 

ไม่มีประเด็นปัญหา
ในการบริหาร 

(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย  
  ผู้บริหารให้ความสําคัญ

กับการยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และ
กฎหมาย 

การสร้างความตระ 
หนักและสื่อสารผ่าน
การประชุม 

(4) จริยธรรม  
  ผู้บริหารให้ความสําคัญ

กับการประพฤติที่มี
จริยธรรม 
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หมวด 7 ผลลพัธ ์

หัวข้อ เป้าหมาย การดําเนินการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ
7.4 ผลลพัธ์ด้านการนําองคก์ารและธรรมาภิบาล
(5) ความรับผดิชอบต่อสังคม 
  ผู้บริหารให้ความสําคัญ

กับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

(6) การสนับสนุนชุมชน  
  ผู้บริหารให้ความสําคัญ

กับการสนับสนุนชุมชน 
(7) การบรรลุยุทธศาสตร์  
  ผู้บริหารให้ความสําคัญ

กับการดําเนินงาน
เก่ียวกับยุทธศาสตร์ 

7.5 ผลลพัธ์ด้านงบ ประมาณ การเงนิ และตลาด
    
    
    
    
    
 


