
 
แผนยุทธศาสตร์ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา    
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ยุทธศาสตร์ 
 
ปรัชญา 
 สอบเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ 
 
ปณิธาน 
 มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านการทดสอบและองค์ความรู้ทางด้านการวัดและประเมิน  
 
วิสัยทัศน ์

“มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า 1 ใน 3 ของประเทศด้านการบริการวิชาการ ด้วยการพัฒนาและ 
เผยแพรอ่งค์ความรู้ด้านการทดสอบการวัดและประเมิน” 

 
พันธกิจ 

1. สร้าง พัฒนา เครื่องมือวัดท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ และได้รับความไว้วางใจ เพื่อการประเมิน

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์  

2. ส่งเสริม  เผยแพร่ และบริการทางวิชาการด้านการวัด การประเมิน การวิจัยเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  

3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัด และประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยา

เพ่ือเผยแพร่แก่สังคม  

4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัด การประเมิน การวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยา         

ให้มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การพัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม    
4. การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน 
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การวิเคราะห์ SWOT  ของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
 

จุดแข็ง 
1. มีบุคลากรท่ีมีความรู้/ มีบุคลากรท่ีมีความช านาญในกระบวนการสร้าง และพัฒนาแบบทดสอบ 
2. มีบุคลากรท่ีทุ่มเท เสียสละ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
3. เป็นหน่วยงานท่ีมีการรักษาความลับของแบบทดสอบอย่างมืออาชีพ 
4. มีฐานผู้รับบริการเดิมและมีผู้รับบริการรายใหม่เพ่ิมขึ้นทัง้ภาครัฐและเอกชน  

จุดอ่อน 
1. ขาดแผนกลยุทธ์เชิงรุกในการแสวงหาลูกค้าใหม่ท้ังงานบริการและงานหลักสูตร 
2. ขาดความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในด้านการจัดการและการตลาด  
3. ขาดระบบสารสนเทศการจัดการงานภายในท่ีทันสมัย 
4. ขาดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร 
5. ความสามารถในการผลิตท าได้ในปริมาณจ ากัด 
6. ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ ์(แบบทดสอบ digital platform หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว)  

ให้มีความหลากหลาย 
7. บุคลากรยังมีผลงานวิชาการและการพัฒนาผลงานเพ่ือเข ้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่ง

ช านาญการพิเศษน้อย 
โอกาส 

1. หน่วยงานภายนอกมีความต้องการขอใช้บริการแบบทดสอบด้านจิตพิสัยสูงขึ้น 
2. ความต้องการใช้ระบบ e-testing ในการสอบมีมากขึ้น 
3. หน่วยงานภายนอกมีความต้องการท าข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและงาน

บริการ 
4. มีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาวิชาการและงานบริการ                       

อุปสรรค 
1. การแข่งขันให้บริการการสอบเพิ่มสูงขึ้น  
2. นโยบายภาครัฐรวมถึงภัยธรรมชาติและโรคระบาดส่งผลใหเ้กิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ 

ท าใหม้ีโอกาสที่จะเสียลูกค้าประจ า                                           
3. มีความเส่ียงในการถูกคัดลอกข้อสอบจากผู้ใช้บริการ 
4. ความต้องการใช้ paper test มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว (อัตราเร่งสูง) 
5. การแข่งขันด้านหลักสูตรมีสูงขึ้น มีหลักสูตรท่ีน่าสนใจจากมหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

แผนยุทธศาสตร์ของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้เป็น   
กรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงปีงบประมาณ 2564 - 2566 สู่การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)  

 
แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 - 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : “มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า 1 ใน 3 ของประเทศด้านการบรกิารวิชาการ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบการวัดและประเมิน” 

พันธกิจ 

1. สร้าง พัฒนา เครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐาน เพื่อการประเมินและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 

2. ส่งเสริม  เผยแพร่ และบริการทางวิชาการด้านการวัด การประเมิน การวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อเผยแพร่แก่สังคม 

4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัด การประเมิน การวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยา  ให้มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่1 
การสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาการบริการวิชาการที่มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 
การสร้างองค์ความรู้     

ด้านการวัดและประเมิน 

เพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ 

  

 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3 
การพัฒนาระบบบริหาร        
ที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือ
ทางการบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่4 
การพัฒนางานวิจัย      
ด้านการวัดและประเมิน  
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การใหบ้รกิารวชิาการ  

ทีม่มีาตรฐาน 
การมอีงคค์วามรูด้า้นการวดัและประเมนิ    

เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรู ้

 

แบบทดสอบมคีุณภาพ
และมาตรฐาน 

ความพงึพอใจ        

ของผูร้บับรกิาร 
ช่องทางการเผยแพร่

ความรู ้
งานวจิยัมคีุณภาพ    

เป็นทีย่อมรบั 

การพฒันาและปรบัปรุง

คุณภาพแบบทดสอบ 
การปรบัปรุง          

การใหบ้รกิารใหม้ี
คุณภาพและมาตรฐาน 

การส่งเสรมิการสรา้ง

ผลงานวจิยั 

การพฒันา             
ขดีความสามารถและ

สมรรถนะของบุคคลากร 
การเรยีนรู้

ศลิปวฒันธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2564 – 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การสร้างองค์ความรูแ้ละพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 

64 65 66   

 1. จัดท าคลังข้อสอบ 
ที่ได้มาตรฐาน 

จ านวนคลังข้อสอบ  
 
 

 
   1 ฐาน 

สร้างระบบ 
คลังข้อสอบ 
มีจ านวน
ข้อสอบ    
ในคลัง  

อย่างน้อย 
100 ข้อ 

มีข้อสอบ
ในคลัง

อย่างน้อย 
500 ข้อ 

มีข้อสอบ
ในคลัง
อย่างน้อย 
500 ข้อ 

1.การสร้างองค์
ความรู้และ
พัฒนาการบริการ
วิชาการ ที่มี
คุณภาพเพื่อพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์

โครงการส่งเสริมและพฒันาความรู้
ความสามารถในเทคโนโลยีดา้นการวัดและ
ประเมินเพื่อการบริการวิชาการ 
    แบ่งออกเป็นกิจกรรม 5 กิจกรรม 
 

1.กิจกรรมจัดท าคลังข้อสอบ 
        (ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ) 

 2. ศูนย์สอบภาษาไทย
ส าหรบัชาวต่างชาต ิ
ที่ได้มาตรฐาน 

จ านวนศูนยส์อบภาษาไทย
ส าหรบัชาวต่างชาต ิ

 
1 ศูนย์ 

พัฒนา
ข้อสอบเข้า
คลังอย่าง
น้อย 100 

ข้อ 

พัฒนา
ข้อสอบ
เข้าคลัง

อย่างน้อย 
100 ข้อ 

พัฒนา
ข้อสอบ
เข้าคลัง

อย่างน้อย 
100 ข้อ 

     2. กิจกรรมจัดท าศูนย์สอบภาษาไทย
ส าหรบัชาวต่างชาติ  
        (อาจารย์ยุวารินทร์ ธนกญัญา) 
 

    3. ศูนย์ทดสอบ       
ทางจิตวทิยา          
ด้วยระบบดิจิทัล 

จ านวนศูนยบ์ริการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์  

 
1 ศูนย์ 

ระยะที ่1 
ขออนุมัติ
โครงการ

และก่อสร้าง 

ระยะที่ 2 
การ

ทดลองใช้
ศูนย์และ
บริการ 

พัฒนา
ประสิทธิ-
ภาพของ
ศูนย์- 

3. ศูนย์บริการสอบอิเล็กทรอนิกส์  
        (อาจารย์ ดร.พนัส จันทรเ์ปล่ง) 

 4. การให้บริการวิชาการ
และการบริการการสอบ 

จ านวนร้อยละของบุคลากร 
ที่มีส่วนร่วม ในการให้บริการ
วิชาการและการบริการ   
การสอบ 

ร้อยละ  
100 

  
 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100  

4. กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
       (ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน) 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2564 – 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 

64 65 66   

 5. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 
 

1. ร้อยละของหน่วยงาน     
ที่มีความพึงพอใจระดับ   
มากข้ึนไป 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
90 

2. การรักษา     
และขยายฐาน
ผู้รับบริการ 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ                
ทางการตลาด 
     (ฝ่ายบริการวิชาการ) 
 2. ร้อยละของหน่วยงาน 

ที่ไม่มีความพงึพอใจ 
ร้อยละ 10 

 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

10 

6. สร้างความสัมพนัธ์ที่ดี  
กับผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และองค์กร 

3. ร้อยละของหน่วยงาน    
ที่ใช้บริการแบบต่อเนื่อง  
(2 ปี ขึ้นไป) ยังใช้บริการอยู่ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
90 

โครงการประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน         
ส านักทดสอบฯ / งานบริการสอบ             
ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
     (ฝ่ายบริการวิชาการ) 

 7. แบบทดสอบและ
เครื่องมือวัดมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

1. จ านวนแบบทดสอบ
มาตรฐาน 

4 ฉบับ 4 ฉบับ 4 ฉบับ 4 ฉบับ 3. การสร้าง    
และพัฒนา
แบบทดสอบ
มาตรฐาน 
เพื่อเพิ่มการให้ 
บริการที่มีคุณภาพ 

โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการสร้างและพฒันา 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
     (ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ) 2. จ านวนแบบทดสอบ    

สร้างและพัฒนาต่อป ี
30 ฉบับ  

ต่อป ี
30 ฉบับ   

ต่อป ี

30 ฉบับ  

ต่อป ี

30 ฉบับ  

ต่อปี 

 8. การหาคุณภาพ         
ของแบบทดสอบ 

จ านวนแบบทดสอบ          
ที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 50 
ของจ านวน
ฉบับข้อสอบ  
ที่สร้างและ

พัฒนา 
 

ร้อยละ 50 
ของ 

จ านวนฉบับ
ข้อสอบ  
ที่สร้าง 
และ 

พัฒนา 

ร้อยละ 50 
ของ 

จ านวน 
ฉบับ 

ข้อสอบ 
ที่สร้างและ

พัฒนา 

ร้อยละ 50 
ของจ านวน
ฉบับข้อสอบ      
ที่สร้างและ 

พัฒนา 

โครงการศึกษาคุณภาพแบบทดสอบภาคสนาม 
     (ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ) 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2564 – 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 

64 65 66   

 1. ผู้รับบริการมีความรู้ 
ด้านการวัดและประเมิน 

1.จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น 
 

3 หลักสูตร 1  
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

1. การสร้างและพฒันา
หลักสูตรฝึกอบรม   
ระยะสั้นที่เน้นการจัด
ประสบการณ์ตรง 

โครงการสร้างและพัฒนาหลักสตูร  
อบรม online     
   (ฝ่ายการเรียนการสอน) 
 2.จ านวนผู้เข้าอบรม 150 คน 

 

50 คน   
ต่อปี 

50 คน     
ต่อปี 

50 คน  
ต่อปี 

  
2.หลักสูตรปริญญาโท        
ที่ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ AUN-QA 
 

1. มีข้อมูลผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง  

มีการ
ด าเนินการ

ครบทั้ง  
3 ตัวช้ีวัด 

มีการ
ด าเนิน 

การตาม
เกณฑ์ 
AUN-QA 
ครบทั้ง 
 11 ข้อ 

(ต่อเนื่อง) 

มีการ
ด าเนิน 

การตาม
เกณฑ์ 
AUN-QA 
ครบทั้ง 
 11 ข้อ 

(ต่อเนื่อง) 

มีการ
ด าเนิน 

การตาม
เกณฑ์ 
AUN-QA 
ครบทั้ง 
 11 ข้อ 

(ต่อเนื่อง) 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการ 

 การประเมินให้เป็น      
ที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานสากล 

โครงการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ AUN-QA 
   (ฝ่ายการเรียนการสอน) 
 

2. มีการปรับปรุงรายวชิา 
ในหลักสูตร  
3. มีหลักสูตรที่ผ่าน          
การปรับปรุงตามกระบวนการ     
AUN-QA 

 3. พัฒนาวารสารเพื่อตีพิมพ์
ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน อว.  
และอยู่ในฐาน TCI  
 
 

1.วารสารวิชาการมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน อว.
วารสารวชิาการอยู่ในฐาน TCI 
 

วารสาร 
วิชาการ 

อยู่ในฐาน 
TCI 

 

วารสาร

วิชาการ

อยู่ใน

ฐาน TCI 

วารสาร

วิชาการ

อยู่ใน

ฐาน TCI 

วารสาร

วิชาการ

อยู่ใน

ฐาน TCI 

1. การสร้างสรรค์ความรู้
ด้านการวัดและประเมิน
ด้วยการเผยแพร่     
ผ่านวารสาร เพื่อให้
ส านักทดสอบฯ       
เป็นแหล่งของนวัตกรรม
และองค์ความรู้       
ด้านการวัดและประเมิน 

โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ         
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน อว. 
   (คณะกรรมการด าเนินงาน   
    วารสาร) 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2564 – 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 

64 65 66   

 1.ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเป็นไป      
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

คะแนนผลการประเมนิองค์กร
โดยใช้ EdPEx (คะแนนเต็ม 
700) 

200 คะแนน 200

คะแนน 

200 

คะแนน 

มากกว่า
200 

คะแนน 

1. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ   
ของส านักทดสอบฯ  
 
 

โครงการตรวจประกันคุณภาพ 
   (รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร) 
 

 2.การบริหารและ      
การสื่อสารในองค์กร   
ทุกระดับด้วยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ร้อยละของบุคลากรและนิสิต   
ที่เก่ียวข้องกับงานหลักสูตร     
ที่มีการสื่อสารในองค์กร     
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

75 

ร้อยละ 
80 

1. การส่งเสริม
บุคลากร              
ให้มีสมรรถนะ       
ในการสื่อสาร        
ด้านการบริหารและ
การประชุม           
ในองค์กรด้วยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
- จัดท าระบบการสื่อสารด้วยระบบ    
  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- จัดอบรมบุคลากร 
- ติดตามประเมนิผลการเข้าใช้งาน           
  ของบุคลากร 
   (ผอ.สนง.ส านักทดสอบฯ             
    นักวิชาการคอมฯ  
    HR และฝ่ายตา่งๆ) 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2564 – 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 

64 65 66   

 1.มีงานวิจัย            
ด้านการสรา้งองค์ความรู ้
ด้านการวัดและประเมิน 

1.จ านวนโครงการ 
ที่น ามาใช้ในการพฒันา      
องค์ความรู้ของ 
ส านักทดสอบฯ 
 

ไม่น้อยกว่า 
3 โครงการ 

 ไม่น้อย
กว่า 
1 

โครงการ 

ไม่น้อย
กว่า 
1  

โครงการ 

ไม่น้อย 
กว่า 
1  

โครงการ 

1.การสนับสนุนทนุวิจัย 
โดยส านักทดสอบฯ  
มีการก าหนดหัวข้อวิจัย 
ที่สอดคล้องกับ 
การพัฒนาความรู้และ
งานบริการของส านัก
ทดสอบฯ 
 
 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์
ข้อมูลที่เก่ียวกับงานวิจัย 
   (คณะกรรมการบริหารงานวิจยั) 

2.บุคลากรสายวชิาการ 
มีการตีพิมพ์ผลงานวจิัย 
ที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 
หรือ Scopus หรือฐาน
ระดับนานาชาต ิ
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

2. ร้อยละของบุคลากร       
สายวชิาการที่ตพีิมพ์ผลงานวิจัย    
ที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือ 
Scopus หรือฐานระดับ
นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
3 เร่ือง 

ไม่น้อย

กว่า       

1 เรื่อง 

ไม่น้อย

กว่า        

1 เรื่อง 

ไม่น้อย 

กว่า        

1 เรื่อง 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2564 – 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 

64 65 66   

 1.คณาจารย์ บุคลากร 
นิสิตและบุคคลทัว่ไป   
เข้าร่วมกิจกรรมและ     
มีความเข้าใจ           
เร่ืองวัฒนธรรมและศิลปะ 
 
 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม
และศิลปะ  

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

 ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
80 

1.ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
อนุรักษ์สืบสาน 
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
และศิลปะ 
 

โครงการอนุรักษ์สืบสานและสรา้งสรรค์
วัฒนธรรมและศลิปะ  
   (รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารและ 
    แผนงาน) 
 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
 
 

ไม่น้อยกว่า 
15 คน 

ไม่น้อย

กว่า      

15 คน 

ไม่น้อย

กว่า        

15 คน 

ไม่น้อย 

กว่า        

15 คน 

โครงการการจัดท าแผนงาน 
สร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย         
    (รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารและ 
    แผนงาน) 
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ผังแสดงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา กับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 และกรอบอุดมศึกษาระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรส์ านักทดสอบ 

ทางการศึกษาและจิตวิทยา 

1.การสร้างองค์ความรู้และพัฒนา       
การบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพือ่พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
 
2.การสร้างองค์ความรู้ด้านการวดัและ
ประเมนิเพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรู ้
 

 
3.การพฒันาระบบบรหิารทีม่คีุณภาพ

โดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม 

4.การพฒันางานวจิยัดา้นการวดัและ

ประเมนิ 

 

 

ยุทธศาสตร ์15 ปี 

มศว  

การสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ในทุกศาสตร์
และสาขาวขิาใหม้คีุณภาพ 

พฒันาสหสาขาวชิาเพื่อสรา้งงานวจิยัและ
นวตักรรมในระดบัสากล 
 

 

สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการ
บรกิารวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ชมุชนและสงัคมอย่างยัง่ยนื 
 

การสืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการ
ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 
 

 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้
เครื่องมือทางการบรหิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่หมาะสม  
 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบับที ่11 

เปลีย่นระบบการน าองคก์ร            

ใหข้บัเคลือ่นอุดมศกึษาแบบองคร์วม 

พฒันาอาจารยใ์หเ้ป็นมอือาชพี และ
พฒันาผูเ้ชีย่วชาญมอือาชพีใหเ้ป็น
อาจารย ์
 

ยกระดบัคุณภาพบณัฑติอย่าง      
กา้วกระโดด 

ปฎริปูการบรหิารการเงนิอุดมศกึษา 
เพือ่ขบัเคลือ่นสถาบนัอุดมศกึษาสู่
ความเป็นเลศิ 
 

กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 

รอยต่อกบัการศกึษาระดบัอื่น 
 

การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
ขาดคุณภาพและประสทิธภิาพ 
 

 

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศกึษา 
 

บทบาทของมหาวิทยาลยัในการพัฒนา 
ขดีความสามารถการแขง่ขนัของประเทศ 
 

 
การเงนิอุดมศกึษา 

การพฒันาบุคลากรในอุดมศกึษา  
 

การพฒันาอุดมศกึษาในเขตพฒันา
พเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ 
 
โครงสรา้งพืน้ฐานการเรยีนรู ้
 

โครงสรา้งพืน้ฐานการเรยีนรู ้
 


