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2. เป้าหมายสาํคัญของหน่วยงาน 2 
3. เป้าหมายในการพฒันาหน่วยงาน (Goal-based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ในระยะเวลา 3 ปี  3 
4. แนวทาง/วิธีการนาํเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 3 
5. การวิเคราะห์โครงรา่งองคก์าร 3 
6. แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี 19
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1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรช้ันนําแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการ
บริการวิชาการบนฐานคุณธรรม 
 
 ค่านิยม  
 ค่านิยมของสํานักทดสอบฯ  
 E = Excellence มุ่งความเป็นเลิศ  
 P = Professionalism ความเป็นมืออาชีพ  
 T = Team ทํางานเป็นทีม  
 B = Business partnership เป็นพันธมิตรในการทํางาน 
 
 พันธกิจ 
 สํานักทดสอบฯ รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงบประมาณการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือเผยแพร่แก่สังคม  
 2. สร้างพัฒนาเคร่ืองมือวัดที่เป็นมาตรฐานและเป็นแหล่งสืบค้นเพ่ือการประเมินและ/หรือส่งเสริมคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษา 
 3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดการประเมินการวิจัยและสาชาวิชาที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความสามารถ
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4. ส่งเสริมเผยแพร่และบริการทางวิชาการด้านการวัดการประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
ข้อมูลเดิม 
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา...... 
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2. เป้าหมายสาํคัญของหน่วยงาน 
 พันธกิจหลักของสํานักทดสอบฯ คือ งานบริการด้านการสอบ ถือเป็นสิ่งที่สร้างช่ือเสียงให้แก่สํานักทดสอบฯ  
มายาวนาน ส่งผลให้ได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้าง แต่ด้วยงานบริการการสอบ มีความละเอียดอ่อน และอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ดังน้ัน เพ่ือให้การบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสร้าง
ความสําเร็จให้แก่สํานักทดสอบฯ จึงมีการกําหนดระบบการบริหารการบริการการสอบและสร้างกลไกขับเคล่ือน
ความสําเร็จของการบริการทุกโครงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกํากับติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ ๆ นอกจากน้ี 
ในโครงการบริการสอบท่ีให้บริการเป็นประจําทุกปีจะมีแบบประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการและมีการนําผล   
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาให้การบริการมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นและทําให้เสียงของผู้รับบริการมีคุณค่าต่อ 
การปฏิบัติงานของสํานักทดสอบฯ มากขึ้น อีกทั้ง มุ่งเน้นให้มีความสัมพันธ์แบบร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงผู้รับบริการสอบคัดเลือกทั้งที่เป็นประจํา และเป็นครั้งคราว จะมีการนําผลการบริการมาพิจารณาเพ่ือมี
ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับบริการในการพัฒนาผู้เรียนหรือองค์กร ต่อไป ในส่วนของผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานภายนอกจะ
เน้นความสัมพันธ์ระยะยาว โดยการติดต่อประสานงานบริการ สํานักทดสอบฯ จะแสดงให้เห็นเจตจํานงที่ชัดเจนใน
การสร้างงานบริการแบบต่อยอด 
 ในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ มุ่งเน้นมาตรฐานการสร้างและผลิตแบบทดสอบ ซึ่งมีกระบวนการ
สร้างและพัฒนาแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน โดยผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา ด้านการวัด และประเมินผล มีการพัฒนา
แบบทดสอบด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ และได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหลายคร้ัง ทั้งคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรง โดยตรวจสอบเน้ือหา การใช้ภาษา ความถูกต้องของเฉลย มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการ
จัดพิมพ์แบบทดสอบ แล้วนําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาค่า
ความยากง่าย และหาค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ปรับปรุงแบบทดสอบให้ดีย่ิงขึ้น แล้วนําไปทดลองใช้ และ
วิเคราะห์ทางสถิติอีกคร้ัง รวมท้ังหาเกณฑ์ปกติ (Norm) จนได้แบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน  
 ในด้านหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มุ่งเน้นระบบ และกลไกในการบริหารงานหลักสูตรที่มี
คุณภาพ สนับสนุนให้นิสิตเรียนจบภายในเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา อีกทั้ง ได้ให้ความสําคัญกับการนําเอาผลการ
ประเมินจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรฯ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และกลุ่มผู้ใช้
บัณฑิต มาใช้ในการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ซึ่งมีการรับฟังผู้เรียน หลายช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่ม
นิสิตปัจจุบัน โดยมีกระบวนการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
และต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มีกระบวนการวางแผน ปรับปรุงจากผลการดําเนินการ สําหรับการรับฟังเสียง
ลูกค้าในอดีต คือ นิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว สํานักทดสอบฯ มีกิจกรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางหลักสูตรฯ มีการ
ทํางานร่วมกันผ่านการจัดโครงการต่าง ๆ  
 ในด้านบริการวิชาการ มุ่งเน้นให้การดําเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการที่มีความย่ังยืน โดยมีการจัดฝึกอบรม
ด้านการพัฒนาวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้คําปรึกษาด้านการวัดประเมินผลและการวิจัย 
และเป็นผู้เช่ียวชาญให้แก่ครู เพื่อให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงข้อมูล 
ข้อมูลเดิม 
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา...... 
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3. เป้าหมายในการพฒันาหน่วยงาน (Goal-based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx  
ในระยะเวลา 3 ปี เช่น การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ระบบงานทีส่ําคัญ การรบัฟังเสียงของลกูค้า เปน็ต้น 
 1. พัฒนาคุณภาพการบริการ และขยายเครือข่ายผู้รับบริการ 
 2. พัฒนาระบบการจัดสอบแบบดิจิทัล และคลังข้อสอบ 
 
 

 
4. แนวทาง/วิธีการนาํเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 
 สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเกณฑ์และแนวทางการประเมินเกณฑ์ EdPEx โดยจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดให้ระบบพ่ีเลี้ยง และติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์เมื่อครบ 6 เดือน 
 
 

 
5. การวิเคราะห์โครงรา่งองคก์าร (Organizational Profile) 
 
1. การบริการ หลักสูตรที่สําคัญของหน่วยงาน คือ 
   ด้านการบริการ  
   มีการให้บริการการสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  สําหรับหน่วยงานภายในจะเป็นการบริการสอบเพ่ือคัดเลือกบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงานดังกล่าว 
ส่วนใหญ่เป็นการคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ สําหรับหน่วยงานภายนอกเป็นการให้บริการครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
รัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน และยังเป็นศูนย์สอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

)องค์การมหาช(  
 
   ด้านหลักสูตร 
   มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ซึ่งเปิด
สอนมาต้ังแต่ ปีการศึกษา 2547 - 2552 และได้ปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปี 2553 - 2555 และเปิดสอนนิสิตใน  
ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
ข้อมูลเดิม 
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา...... 

การปรับปรุงข้อมูล 
ข้อมูลเดิม 
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา...... 

การปรับปรุงข้อมูล 
ข้อมูลเดิม 
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา...... 
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   หลักสูตรปริญญาโท 
   หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
   ช่ือย่อ  วท.ม. 
   ช่ือภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Evaluation Methodology  
   รหัสหลักสูตร  25470091103387 
 
และเชิงความสําคัญต่อความสําเร็จของหน่วยงาน คือ 
   ด้านการบริการ  
   งานบริการด้านการสอบของสํานักทดสอบฯ เป็นพันธกิจหลักของสํานักทดสอบฯ และเป็นสิ่งที่สร้างช่ือเสียงให้แก่
สํานักทดสอบฯ มายาวนาน ส่งผลให้ได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้าง แต่ด้วยงานบริการการสอบ มีความ
ละเอียดอ่อน และอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ดังน้ัน การบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสูง จึงเป็น
ปัจจัยสร้างความสําเร็จให้แก่สํานักทดสอบฯ และเพ่ือให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีการกําหนดระบบ
การบริหารการบริการการสอบและสร้างกลไกขับเคลื่อนความสําเร็จของการบริการทุกโครงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การกํากับติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ ๆ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการย่อย ๆ ทุกโครงการ  
   นอกจากน้ี ในโครงการบริการสอบที่ให้บริการเป็นประจําทุกปี จะมีแบบประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการและ  
มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาให้การบริการมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นและทําให้เสียงของผู้รับบริการ  
มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของสํานักทดสอบฯ มากขึ้น 
 
   ด้านหลักสูตร 
   งานหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ได้ให้ความสําคัญกับการนําเอาผลการประเมินจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหลักสูตรฯ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ในการวาง
แผนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรวิทยาการการประเมิน มีการรับฟังผู้เรียน หลายช่องทางที่เหมาะสม
กับกลุ่มนิสิตปัจจุบัน โดยมีกระบวนการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของ นิสิตและอาจารย์ต่อการจดัการเรียน
การสอน และต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มีกระบวนการวางแผน ปรับปรุงจากผลการดําเนินการในด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน สําหรับการรับฟังเสียงลูกค้าในอดีต คือ 
นิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว สํานักทดสอบฯ มีกิจกรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางหลักสูตรฯ มีการทํางานร่วมกันผ่าน
การจัดโครงการต่าง ๆ ส่วนกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทางหลักสูตรฯ นําผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาผ่าน 
ผู้ใช้บัณฑิตโดยครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย นํามาใช้ในการพิจารณา และวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ยังคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของการลดลงของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ัน จึงอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะส้ัน รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทําหลักสูตร 
4+1 ในอนาคต 



ห น้ า   | 5 

 
2. สมรรถนะหลักของหน่วยงาน คือ 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
ความสัมพันธ์กับพันธกิจหลัก คือ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
3. พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของหน่วยงาน 
   พันธกิจ 
   สํานักทดสอบฯ รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงบประมาณการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
   1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือเผยแพร่แก่สังคม  
   2. สร้างพัฒนาเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานและเป็นแหล่งสืบค้นเพ่ือการประเมินและ/หรือส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
   3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดการประเมินการวิจัยและสาชาวิชาที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความสามารถและ 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
   4. ส่งเสริมเผยแพร่และบริการทางวิชาการด้านการวัดการประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

   วิสัยทัศน์  
   เป็นองค์กรช้ันนําแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ
วิชาการบนฐานคุณธรรม 
 

   ปรัชญา 
   สอบเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ 
 

   ค่านิยม  
   E = Excellence มุ่งความเป็นเลิศ  
   P = Professionalism ความเป็นมืออาชีพ  
   T = Team ทํางานเป็นทีม  
   B = Business partnership เป็นพันธมิตรในการทํางาน 
 
   ปณิธาน 
   มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดและการประเมิน 
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4. จํานวนและกลุ่มบุคลากร และข้อกําหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 
   แสดงระดับการศึกษาของบุคลากร 

ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 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  
 

   แสดงจํานวนบุคลากรสังกัดสํานักทดสอบฯ 
สายวิชาการ สายปฏิบัติการ รวม 

13 19 32 
1

)ช่วยราชการ ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(  
1 

รวม 33 
 

   แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท 
ประเภท สายวิชาการ สายปฏิบัติการ

พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 14 17 
พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ 1 
ลูกจ้างประจํา 1 

รวม 14 19 
 

   แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประเภท ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

สายวิชาการ - - 2 12 
สายปฏิบัติการ 1 9 7 2 

 

   แสดงบคุลากรสายวิชาการ 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
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ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้พวกเขาทํางานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ คือ 
   องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในดําเนินงานตามพันธกิจอย่างจริงจัง 
   1. หน่วยงานมีช่ือเสียงด้านการวัดการประเมินผล 
   2. หน่วยงานมีพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจ น่าค้นหาและท้าทายการปฏิบัติงาน 
   3. มีหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   4. บรรยากาศการทํางานเป็นทีม 
   5. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 
   6. มีความย่ังยืนในระยะยาว 
   7. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อพนักงานด้วยกัน
และต่อองค์กร 
   8. จัดอบรมให้เกิดความรู้และทักษะต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
 
   ความผูกพันกับองค์กร 
   ปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้บุคลากรมีความผูกพันมุ่งมั่นในการทํางาน ได้แก่ 
   1. ความมีช่ือเสียงขององค์กรมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
   2. วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทํางานเป็นทีมการแบ่งงานกันทําอย่างเป็นระบบ ความสามัคคีในการทํางาน
ส่วนกลางร่วมกัน 
   3. การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทํางานเพ่ือหน่วยงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและประสบ
ความสําเร็จเพ่ือช่ือเสียงของหน่วยงาน การให้ความทุ่มเทร่วมมือช่วยเหลืองานสําคัญต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น 
งานการเรียนการสอนและวิจัย งานบริการวิชาการ (การสร้างข้อสอบ งานในขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทําแบบทดสอบ 
การดูแลและรักษาความลับของแบบทดสอบ การวิเคราะห์และประมวลผล การบริการวิชาการแก่สังคม) และ  
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   4. ความซื่อสัตย์สุจริต และการรักษาความลับขององค์กร เน่ืองจากสํานักทดสอบฯ เป็นองค์กรในการสร้างและ
พัฒนาแบบทดสอบ 
   5. งบการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความก้าวหน้าและมีช่ือเสียงมากข้ึน มีความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
   6. การเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ด้านการวัดและประเมิน 
   7. ความน่าเช่ือถือในด้านวัดและประเมิน 
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5. เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์หลักที่สําคัญ ได้แก่ 
   สํานักทดสอบฯ ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Asset) และจับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) ดังน้ี 
   เทคโนโลยี 
   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อสอบ 
 
   อุปกรณ์ 
   - ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ชนิดผงเคมี / ชนิด ก๊าซ CO2 / ชนิด Water Mist / ชนิด HALOTRON 
   - ลูกบอลดับเพลิง 
 
   อาคาร 
   - อาคารสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นอาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องผลิตข้อสอบ (เอกสารอัดสําเนา) ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ห้องเรียนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และห้องพักบุคลากร 
 
   สินทรัพย์หลัก 
   - สินทรัพย์ทางปัญญา ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน
และงานวิจัย 
 
   ครุภัณฑ์ 
   - ครุภัณฑ์ที่ใช้ผลิตแบบทดสอบ เช่น เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล และเคร่ืองเรียงพับนับเย็บ 
   - ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เช่น เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะและกระเป๋าหิ้ว / เครื่องพิมพ์เอกสาร / เครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องสแกนเอกสาร 
   - ลิฟต์ไฮดรอลิค สําหรับขนของขึ้น - ลง ระหว่าง ช้ัน 1 และช้ัน 2  
   - เครื่องเตือนควันไฟ / เครื่องฟอกอากาศ / เครื่องปรับอากาศ / พัดลมระบายอากาศ 
   - รถเข็น 
 
   ยานพาหนะ 
   - ยานพาหนะ (รถตู้) สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานและบริการทางวิชาการของสํานักทดสอบฯ 
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6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับสําคัญ ได้แก่ 
   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 

. 



 
7. โครงสร้าง
   สํานักทดส
2529 และมี
ต่อไปน้ี 
 
   โครงสร้าง

   โครงสร้าง

 

งองค์การและ
สอบฯ เป็นหน
มีฐานะเทียบเ

งองค์กรสาํนัก

งการบริหารง

กลไกการกํากั
น่วยงานในสัง
เท่าคณะวิชา 

กทดสอบทาง

งานสํานักทดส

กับดูแลองค์กา
งกัดมหาวิทยา
มีโครงสร้าง

การศึกษาแล

สอบทางการศึ

าร 
าลัยศรีนครินท
องค์กรและโ

ละจิตวิทยา 
 

 
ศกึษาและจิต

 

ทรวิโรฒ ซึ่งเ
ครงสร้างการ

ตวิทยา 

ป็นมหาวิทยา
รบริหารองค์ก

าลัยในกํากับ 
กร แสดงในภ
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8. กลุ่มลูกค้าหลัก และผู้เรียนหลัก คือ 
   ลูกค้าหลัก ได้แก่ 
   - สถานศึกษา เพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
   - หน่วยงานที่ให้ทุน เพ่ือสอบคัดเลือกทุนการศึกษา 
   - หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เพ่ือสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางาน 
   - สภาวิชาชีพ เพ่ือสอบใบประกอบวิชาชีพ 
   - ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรเทศบาลตําบล จากการจัด
โครงการบริการชุมชนในพ้ืนที่บริการของ มศว ในจังหวัดนครนายกและสระแก้ว 
 

   กลุ่มผู้เรียนหลัก ได้แก่ 
   - นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
 

แต่ละกลุ่มมีความต้องการหลัก คือ 
   ลูกค้าหลัก 
   - สถานศึกษา เพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
   - หน่วยงานที่ให้ทุน เพ่ือสอบคัดเลือกทุนการศึกษา 
   - หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เพ่ือสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางาน 
   - สภาวิชาชีพ เพ่ือสอบใบประกอบวิชาชีพ 
   มีความต้องการหลัก 
   - ความไวของข้อสอบคัดเลือก 
   - ความถูกต้องแม่นยําในการประมวลคะแนนสอบ 
   - การเอ้ืออํานวยความสะดวกในการสอบ เพ่ือลดความลําเอียง (bias) ที่อาจจะกระทบการสอบของนักเรียน 
 

   - ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรเทศบาลตําบล 
   มีความต้องการหลัก 
   - ความรู้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน 
   - ประสบการณ์ที่เสริมสร้างการเรียนรู้ 
 
   กลุ่มผู้เรียนหลัก 
   - นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
   มีความต้องการหลัก  
   - การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   - กระบวนการสนับสนุนให้จบการศึกษาภายใน 2 ปี 
   - การเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้จากอาจารย์และบุคลากรของสํานักทดสอบฯ 
   - การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนิสิต 
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9. ผู้มสี่วนได้สว่นเสียที่สําคัญ ได้แก่ 
   - สถานศึกษา (ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน) 
   - หน่วยงานท่ีให้ทุน (ผู้บรหิารหน่วยงาน/โรงเรียน/พนักงาน/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา) 
   - หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน (ผู้บริหารหน่วยงาน/พนักงาน/ผู้เข้าสอบคัดเลือกทํางาน) 
   - สภาวิชาชีพ (ผู้บริหาร/อาจารย์/ผู้สําเร็จการศึกษา) 
   - ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรเทศบาลตําบล 
   - นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
 
มีความต้องการหลัก คือ    
   - สถานศึกษา (ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน) 
   - หน่วยงานท่ีให้ทุน (ผู้บรหิารหน่วยงาน/โรงเรียน/พนักงาน/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา) 
   - หน่วยงานภาครฐั/เอกชน (ผู้บริหารหน่วยงาน/พนักงาน/ผู้เข้าสอบคัดเลือกทํางาน) 
   - สภาวิชาชีพ (ผู้บริหาร/อาจารย์/ผู้สําเร็จการศึกษา) 
   มีความต้องการหลัก 
   - การมุ่งเน้นประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างข้อสอบ การจัดสอบ และการประมวลผล 
   - การอํานวยความสะดวกเพ่ือลดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากทีสุ่ด 
   - การจัดทําคู่มือการสอบและการจัดสอบ 
 
   - ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรเทศบาลตําบล 
   มีความต้องการหลัก 
   - การมุ่งเน้นประสิทธิภาพของกระบวนการอบรมและการจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
   - การอํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   - การจัดทําเอกสารประกอบการอบรมที่กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
   - นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
   มีความต้องการหลัก 
   - การจัดระบบการบริหารจัดการหลักสูตรที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
   - การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
   - การจัดสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ให้มีประสทิธิภาพ 
 



ห น้ า   | 13 

 
10.  ผู้ส่งมอบหลัก ได้แก่  
   - บริษัทขายวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตแบบทดสอบ 
   - บริษัททําความสะอาด 
   - บริษัทรถเช่า 
 
บทบาทสําคัญต่อระบบงานของหน่วยงาน และการเสริมขดีความสามารถในการแข่งขนั คือ 
   - บริษัทขายวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตแบบทดสอบ 
   บทบาทสําคญัต่อระบบงานของหน่วยงาน 
   - การส่งมอบวัสดุ /อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาในการใช้งาน  
 
   - บริษัททําความสะอาด 
   บทบาทสําคญัต่อระบบงานของหน่วยงาน 
   - การจัดการสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือต่อการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ  
   - การจัดการสภาพแวดล้อมที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 
   - บริษัทรถเช่า 
   บทบาทสําคญัต่อระบบงานของหน่วยงาน 
   - การส่งมอบรถที่ให้บริการเช่าที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งาน 
   - การควบคุมคุณภาพการบริการของพนักงานขับรถ 
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11. คู่ความร่วมมือที่สําคญั ได้แก่ 
   - บริษัทขายวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตแบบทดสอบ 
   - บริษัททําความสะอาด 
   - บริษัทรถเช่า 
 
บทบาทสําคัญต่อระบบงานของหน่วยงาน และการเสริมขดีความสามารถในการแข่งขนั คือ 
   - บริษัทขายวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตแบบทดสอบ 
   บทบาทสําคญัต่อระบบงานของหน่วยงาน 
   - การส่งมอบวัสดุ /อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาในการใช้งาน  
 
   - บรษิัททําความสะอาด 
   บทบาทสําคญัต่อระบบงานของหน่วยงาน 
   - การจัดการสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือต่อการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ  
   - การจัดการสภาพแวดล้อมที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 
   - บริษัทรถเช่า 
   บทบาทสําคญัต่อระบบงานของหน่วยงาน 
   - การส่งมอบรถที่ให้บริการเช่าที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งาน 
   - การควบคุมคุณภาพการบริการของพนักงานขับรถ 
 
 
12. ข้อกําหนดสําคัญในในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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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. 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 และกลไกในการบริหารหลกัสูตร
ท่ีมีคุณภาพ 
2. คุณภาพของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
น่ันคือ คณาจารย์ทุกคนในสาํนักทดสอบฯ รวมถึง
การใหก้ารสนับสนุนท่ีดีของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 
3. จํานวนบุคลากร ท้ังสายวิชาการ และ 
สายปฏิบตัิการ ท่ีมีจํานวนมาก จึงสามารถช่วยกนั
ดูแลหลักสูตรได้เปน็อย่างด ี

3. การบริการ
วิชาการ 

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

1. ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สงัคม 
2. กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อ
สังคม 
3. ผลการนําความรู้และ
ประสบการณจ์ากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียน 
การสอนหรือการวจิัย 

1. การฝกึอบรมดา้นการพัฒนาวิชาชีพให้กบัครู
และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน 
ให้คําปรึกษาดา้นการวัดประเมินผลและ 
การวิจัย และเป็นผู้เช่ียวชาญให้แก่ครู 
2. คณาจารย์มีความเช่ียวชาญด้านการวัด
ประเมินผลและการวิจัย ท่ีสามารถบริการ
วิชาการให้กับบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงานภายนอก 
3. การมีเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงาน
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 
 



ห น้ า   | 16 

 
และในภาพรวมระดับประเทศ 
   ด้านการบริการ  
   1. การบริการการสอบ หน่วยงานด้านการทดสอบของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่  
   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   - มหาวิทยาลัยบูรพา 
   2. การบริการวิชาการ หน่วยงานที่มีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่  
   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   - มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
   ด้านหลักสูตร 
   การผลิตบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาที่เก่ียว ข้องกับการวัดและการประเมินของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
   - สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   - สาขาวิจัย วัดผล และสถติิการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   - สาขาการวิจัยและประเมนิผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
14. การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่อาจส่งผลกระทบกับการดําเนินการของหน่วยงาน ได้แก่ 
   สํานักทดสอบฯ มีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นในด้านการบริการแต่ลดลงในด้านการผลิตบัณฑิต อย่างไร 
ก็ดี สํานักทดสอบฯ มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือยกระดับความสามารถ ในการตอบสนอง  
ความต้องการของผู้รับบริการและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย 
   1. พัฒนาศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับระบบการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการการสอบ 
   2. พัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศไต้หวัน และมีโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
   3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บริการด้วยระบบสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   4. กําหนดระบบและกลไกในการสร้างศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์และการดําเนินงานของศูนย์ทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว 5 ปี 
   5. ด้านการผลิตบัณฑิต เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากโครงสร้างประชากรของไทยท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุ สํานัก
ทดสอบฯ จึงมีการสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพ่ือทดแทนจํานวนนิสิตในหลักสูตรปริญญาโทที่ลดลง 
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15. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน ได้แก่ 
   1. ผลการตัดสินคัดเลือกโครงการบริการสอบคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้รับบริการ 
   2. ผลการประเมินคุณภาพการบริการจากผู้รับบริการ 
   3. ผลการคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาโท จากบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
16. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ของหน่วยงาน ในด้านพันธกิจ 
   การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในปี พ.ศ. 2559 สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา แม้ว่าจะมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาแต่มีภารกิจหลัก คือ การบริการสอบด้านการ
สอบ การรายงานสภาพแวดล้อมขององค์กรคร้ังน้ีจึงมีความสอดคล้องกับบริบทของสํานักทดสอบฯ 
   ฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ที ่เป็นระบบโดยเน้นจัดทําแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับ  
ความท้าทายความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์พร้อมกําหนดตัวช้ีวัด  เพ่ือให้สามารถวัดความสําเร็จในทุกโครงการ
โดยกระบวนการทํางาน จะมีการเลือกใช้สารสนเทศ ที่เหมาะสมกับความสําคัญแต่ละงาน  กรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนจะ  
ถูกนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมีการกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจรับผิดชอบงานในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
 
17. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในด้านพันธกิจ 
   สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จัดต้ังเมื่อ 26 เดือนมิถุนายน 2504 เป็นแผนกหน่ึงของคณะวิชาวิจัย
การศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร มีภารกิจด้านการสร้างแบบทดสอบและการวิจัยทางการศึกษา ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํานักทดสอบฯ ได้รับ
การยกฐานะให้เทียบเท่าคณะและเรียกช่ือใหม่เป็น “สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา”  
   ในด้านการสอน ได้เริ่มเปิดสอนประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตร 2 ปี และต่อมาพัฒนาเป็นหลักสูตรปริญญาโท
ทางการวัดผลการศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2547 - 2552 เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขา
วิทยาการการประเมิน และได้ปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2555 และเปิดสอนนิสิตในปีการศึกษา 2558 
จนถึงปัจจุบัน 
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18. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของหน่วยงาน ได้แก่ 
   สํานักทดสอบฯ มีระบบและกลไกในการจัดทําแผนระยะสั้น - ระยะยาว ของตนเองท่ีมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ให้ความสําคัญกับการแปลงนโยบายสู่แผนและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วนงาน และให้ความสําคัญกับการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
ซึ่งใช้หลักการ top - down และ bottom - up ดังน้ี  
   1. การกําหนดยุทธศาสตร์ของสํานักทดสอบฯ โดยผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ ได้นําเสนอนโยบายประจําปีในที่
ประชุมปฏิบัติการ พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จากน้ัน แล้วแต่ละส่วนงาน
โดยหัวหน้าฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย และผู้อํานวยการสํานักงานฯ จะนําข้อเสนอมาพิจารณากับบุคลากรในส่วนงาน เพ่ือปรับ
เป็นยุทธศาสตร์ของส่วนงาน แล้วจึงนํามาประชาพิจารณ์อีกคร้ังเพ่ือปรับปรุง ให้เป็นไปตามความคิดเห็นร่วมของ
บุคลากรทุกคน 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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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) เพ่ือสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ สําหรับการให้บริการ

การสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สําหรับหน่วยงานภายในจะเป็นการบริการสอบ  
เพ่ือคัดเลือกบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงาน
ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ  
สําหรับหน่วยงานภายนอกเป็นการให้บริการครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน รฐัวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว จะทําให้ได้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบวัดจิตพิสัย
และแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป เพ่ือสําหรับให้การ
บริการการสอบแก่หน่วยงานที่มาขอใช้บริการ 

5. ความสําคัญของแผนนี้กับการดําเนินการ EdPEx การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทํางานเพ่ือหน่วยงาน
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและประสบความสําเร็จ 
ในการสร้างข้อสอบ ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดทําแบบทดสอบ 
การดูแลและรกัษาความลับของแบบทดสอบ รวมถึง 
การวิเคราะห์และประมวลผล 

6. คณะทํางาน คณะกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
คณาจารย์สํานักทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา 

การปรับปรุงข้อมูล 
ข้อมูลเดิม 
ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา...... 
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7. กระบวนการและขั้นตอน - กําหนดกรอบการดําเนินงานตามแผนการสร้างและพัฒนา
- สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
- ปฏิบัติการเขียนรายงานการสร้างข้อสอบตามเกณฑ์ภาระ
งาน 
- วิพากษ์/ปรับปรุง/แก้ไขแบบทดสอบจากการออกทดสอบ
ภาคสนาม 
- สรุปผลการดําเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2563 
- จัดเตรียมต้นฉบับแบบทดสอบเพ่ือใช้ในปีต่อไป 
- วางแผนการดําเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2564 

8. ระยะเวลาการดําเนินการโครงการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
9. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 1. จํานวนเครื่องมือวัดและประเมินผล เป็นไปตามเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
2. เครื่องมือวัดและประเมินผลทุกฉบับที่สร้างและพัฒนา 
มีขั้นตอนการดําเนินการที่เป็นมาตรฐาน และมีหลักฐาน 
รายงานการสร้างและพัฒนา แสดงขั้นตอนการดําเนินการ
อย่างครบถ้วน 

10. งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณเงินรายได้ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา ปีงบประมาณ 2563 แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบรายจ่ายอ่ืน ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สมัมนา/กิจกรรมที่จัดให้บุคลากร
ที่เก่ียวข้อง ในวงเงิน 350,000 บาท 

11. การรายงานผล รายงานการประชุมตามงวดงาน และรายงานประจําปี

 
แผนดําเนินงาน 

ขั้นตอนดําเนนิการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1. ขั้นเตรียมการ 
- แต่งต้ังกรรมการสร้างฯ 
- เตรียมเอกสาร ข้อมูล 

            

2. ขั้นดําเนนิการ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

            

3.ขั้นติดตามประเมินผล 
- ประเมินผลการดําเนินงาน 
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Action Planning for Improvement Priorities เรือ่งที่ 2 
 
หัวข้อเรื่อง: หลักสูตรอบรมระยะสัน้เรื่อง การสร้างและพฒันาแบบทดสอบ และคลงัข้อสอบ 
 

1. คณะที่รับผิดชอบ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
2. หัวหน้าโครงการ หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร (SA/OA) หลักสูตรฯ มผีูม้าสมัครเรียนจํานวนไม่มาก 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีผู้มาเรียนในหลักสูตรฯ ของสํานักทดสอบฯ เพ่ิมมากขึ้น
5. ความสําคัญของแผนนี้กับการดําเนินการ EdPEx ทําให้สํานักทดสอบฯ มีช่องทางในการหารายได้มากขึ้น
6. คณะทํางาน คณาจารย์สํานักทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา
7. กระบวนการและขั้นตอน เป็นไปตามแผนดําเนินงาน
8. ระยะเวลาการดําเนินการโครงการ 1 ปี
9. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนหลักสูตรที่สร้างและพัฒนา 1 หลักสตูร 
10. งบประมาณ และแหล่ง 10,000 บาท / สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
11. การรายงานผล เมื่อเสร็จกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 

 
แผนดําเนินงาน 

ขั้นตอนดําเนนิการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน             

2. สร้างและพัฒนาหลักสูตร             

3. ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร             

4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร             

5. เปิดรับสมัคร             

 


