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1. วัตถุประสงค์ แนวทาง และคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพของคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองสู่
ความเป็นเลิศ และเพ่ือให้คณะได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของคณะในภาพรวม 
 
 แนวทางท่ีใช้ในการตรวจประเมิน 
 การตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์ Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพ่ือให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด ที่มาของเกณฑ์คือ Baldrige Education Criteria for Performance Excellence 
เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการศึกษา และมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมทั้งประเทศไทย นำเกณฑ์นี้ไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้มีโปรแกรมเกี่ยวกับผล
การดำเนินการหรือความเป็นเลิศทางธุรกิจอยู่ประมาณ 100 โปรแกรมทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ข อง 
Baldrige หรือเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่เป็นเลิศ คณะผู้ประเมิน ได้พิจารณาประเมิน
รายงานของคณะ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) โดยจัดทำรายงานส่วน
บุคคล (independent review workbook) หลังจากนั้นจะมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน จัดทำแผนการ
เข้าตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ เพ่ือการยืนยันข้อมูลจากรายงาน และทำรายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา นำเสนอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

รายนามคณะกรรมการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม กรรมการและเลขานุการ 
 4. นางสาวดุลยรัตน์ เศวตรพัชร์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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2. บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme) 
 ก. Process Strength 
 ผู้นำระดับสูงให้ความสำคัญกับการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยเริ่มมีแนวทางในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ให้บุคลากร และกำกับดูแลองค์กรด้วยความรับผิดชอบอย่างครอบคลุมและรอบด้าน รวมทั้งสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่ส่งเสริมความสำเร็จผ่านการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ตลอดจนการชี้ให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล มุ่งเน้นและ
ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
ผ่านการสื่อสารในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ กับบุคลากรภายในและผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่สำคัญ  
การดำเนินการดังกล่าวอาจช่วยผลักดันให้สำนักฯ ประสบความสำเร็จในการเป็นองค์กรชั้นนํา 1 ใน 3 ของ
ประเทศด้านการบริการวิชาการด้วยการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทดสอบการวัดและประเมิน 
 
 ข. Process OFI 
 สำนักฯ ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบของการดำเนินการในหลายกระบวนการ เช่น 
การดำเนินการเกี่ยวกับความกังวลของชุมชนที่มีต่อหลักสูตรการศึกษา บริการและการปฏิบัติการ การสร้าง
ประโยชน์ให้สังคม การพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอ่ืน และส่วนตลาด การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน การประเมินความพึงพอใจ ความ
ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ให้ทุนวิจัย  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง  การจัดทำข้อกำหนดของการจัดการศึกษา วิจัย และการบริการสอบแก่
หน่วยงานภายในและภายนอก การออกแบบกระบวนการทำงานที่สำคัญเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด การ
คาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคต รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม การมีแนวทางท่ีเป็นระบบอาจช่วยให้สำนักฯ สามารถดำเนินการตามพันธกิจ
ได้อย่างเต็มประสิทธิผล 
 สำนักฯ ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินการในหลายเรื่อง เช่น การพิจารณาหาโอกาส
เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ กรอบเวลาในการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดที่สำคัญและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การทวนสอบและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศมีคุณภาพ  
การช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุน ขั้นตอนการว่าจ้าง และสรรหา
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความจำเป็น การกำหนดปัจจัยความผูกพันของบุคลากรแตล่ะกลุ่ม 
การกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ และการยกระดับคุณภาพของวารสาร
การวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การมีแนวทาง
ดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมสมรรถนะหลักของสำนักฯ ในการการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 สำนักฯ ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมและสอดคล้องของการดำเนินการในบางเรื่องกับ
พันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที ่สำคัญ เช่น แผนปฏิบัติการที ่สำคัญทั ้งในระยะสั้นและระยะยาว
ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างไร ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น และเป้าประสงค์ 19 รายการของ
แผนปฏิบัติงานประจำปีครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรอย่างไร และ
การวิเคราะห์ขีดความสามารถที่จำเป็นของบุคลากร และอัตรากำลังที่พึงมีครอบคลุมทุกพันธกิจของส ำนักฯ 
หรือไม่  นอกจากนี้ ยังมีความไม่ชัดเจนของความสอดคล้องในด้านหลักสูตรและบริการ  ด้านผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือที่สำคัญตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร  การมีแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงความ
ครอบคลุมและสอดคล้องดังกล่าวอาจเพิ่มความมั่นใจให้สำนักฯ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
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 ค. Result Strength 
 สำนักฯ แสดงผลลัพธ์บางด้านที่มีระดับที่ดี ได้แก่ ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
เช่น ผลการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน และบุคลิกภาพของวิทยากรในการให้บริการการสอบมีความ
เหมาะสม ผลการประเมินความคุ้มค่าในการใช้บริการ ด้านการกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไปและแบบทดสอบ 
มีภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำองค์กร เช่น จำนวนผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ และด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เช่น การบรรลุตัวชี้วัดจำนวน 14 ตัวชี้วัดจาก 23 ตัวชี้วัด 
การมีผลลัพธ์ที่ดีดังกล่าวอาจสะท้อนการดำเนินงานที่ดีในการจัดหลักสูตรและบริการของสำนักฯ 
 
 ง. Result OFI 
 สำนักฯ ยังไม่ได้รายงานผลลัพธ์ที่มีความสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจหลายด้าน  ได้แก่ ด้านการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการด้านหลักสูตร และด้านบริการที่ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  เช่น จำนวน
ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เช่น จำนวนโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และจำนวนผลงานบริการวิชาการ ด้านความไม่พึงพอใจของผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิจัย ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เช่น ผลการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของ
บุคลากร และ ผลลัพธ์การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองตามความต้องการและความสนใจเป็น
รายบุคคล ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร เช่น ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารของผู้นำระดับสูงและการ
สร้างความผูกพันกับบุคลากร คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และผลลัพธ์ข้อร้องเรยีน
เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้นำระดับสูง และด้านงบประมาณการเงินและตลาด เช่น ผลลัพธ์การดำเนินการ
ด้านความมั่นคงทางการเงิน และผลลัพธ์ของส่วนแบ่งตลาดในการบริการด้านการทดสอบ การติดตามผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญอย่างครบถ้วนอาจทำให้สำนักฯ มีข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
 สำนักฯ ยังไม่ได้รายงานผลลัพธ์เชิงปริมาณ ค่าเป้าหมายหรือค่าเปรียบเทียบที่สะท้อนความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตามพันธกิจที่สำคัญหลายด้าน  เช่น ผลลัพธ์ด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์
ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน ผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร ผลลัพธ์ด้านความ
ผูกพันของบุคลากร และผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำ ̀กับดูแลองค์กร การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวอาจ
ช่วยสะท้อนให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของสำนักฯ 
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3. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ  

 หมวดที่ 1 การนำองค์กร 
 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง  
 Strength 
 1.1ก(1)(2) ผู้นำระดับสูงเริ่มมีแนวทางในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมให้บุคลากรในสำนักฯ 
รวมทั้งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม โดยวิธีการต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับการบริหารองค์กรและระดับการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารและปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น การเป็นตัวแบบ (Role Model)  และการถ่ายทอดความคิดในที่ประชุมต่าง ๆ ทั้งที่จัดให้
บุคลากรภายในและประชาคมภายนอก การเริ่มมีแนวทางดังกล่าวอาจเอื้อต่อการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ค่านิยมองค์กรของบุคลากร 
 1.1ค(1) ผู้นำระดับสูงเริ่มมีแนวทางในการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อทำให้สำนักฯ ประสบความสำเร็จ 
โดยเป็นผู้นำในการปฏิบัติ การพิจารณาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความสมดุล การให้ความสำคัญกับการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร และการช่วยบุคลากรทุกคนแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพื่อให้งานของสำนักฯ เป็นไป
ตามเป้าหมาย  ตลอดจนการชี้ให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล และ
การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาผู้รับบริการรายเดิม และ เพิ่มรายใหม่ การมีแนวทาง
ดังกล่าวอาจช่วยให้บุคลากรของสำนักฯ สามารถประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามพันธกิจได้ 
 
 OFI 
 1.1ก(1)  ไม่พบแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบที่ผู้นำระดับสูงใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
ของสำนักฯ เช่น มีกรอบเวลาอย่างไรในการประชุมเพ่ือกำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยมของสำนักฯ  
มีการนำวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งหลักความร่วมมือและความเสมอภาคมาใช้เป็นปั จจัยใน
การพิจารณาหรือดำเนินการดังกล่าวอย่างไร การมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบอาจช่วยให้สำนักฯ มีวิสัยทัศน์
และค่านิยมที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสมตรงกับบริบทขององค์กร 
 1.1ข ไม่พบแนวทางท่ีชัดเจนว่าผู้นำระดับสูงดำเนินการอย่างไรในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรทั่วทั้งสำนักฯ คู่ความร่วมมือสำคัญที่เป็นทางการ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นที่สำคัญ เช่น ไม่พบ
รายละเอียดของช่องทางการสื่อสารของผู้นำระดับสูงทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประเด็นที่สื่อสาร
และความถี่ของการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม การมีแนวทางดังกล่าวที่ชัดเจนอาจทำให้ผู้นำระดับสูง
สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น 
 1.1ค(2) ไม่พบแนวทางท่ีเป็นระบบที่ผู้นำระดับสูงใช้ในการทำให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังเพ่ือให้
บรรลุพันธกิจของสำนักฯ เช่น ไม่พบกลไกที่ชัดเจนและเป็นระบบในการกำกับติดตามการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ 
โดยผู้นำระดับสูง การมีแนวทางดังกล่าวที่เป็นระบบอาจช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้เรียนและผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน 
  
 1.2 การกำกับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม 
 Strength 
 1.2ก(1) สำนักฯ มั่นใจว่ามีการกำกับดูแลองค์กรด้วยความรับผิดชอบอย่างครอบคลุมและรอบด้าน  
โดยใช้แนวทาง 7 ข้อ ในการกำกับดูแลองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหลักธรรมาภิบาล เช่น การถ่วงดลุอำนาจการบริหาร
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โดยคณะกรรมการประจำสำนักฯ และการให้ความสำคัญกับการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การมีแนวทางดังกล่าวอาจเอื้อให้สำนักฯ มั่นใจว่าสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างยั่งยืน 
 
 OFI 
 1.2ก(2) ไม่พบแนวทางที ่เป ็นระบบในการประเมินผลการดำเนินงานของผู ้นำระดับสูงและ
คณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร เช่น กำหนดให้ใครเป็นผู้ประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร ประเมิน
ด้วยความถี่เท่าใด และนำผลไปใช้อย่างไร การมีแนวทางดังกล่าวที่เป็นระบบอาจช่วยเพิ่มประสิทธิผล ของ
กระบวนการการกำกับองค์กรของสำนักฯ 
 1.2ข(1)(2) ไม่พบแนวทางท่ีเป็นระบบในการดำเนินการด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับในปัจจุบัน
และในอนาคต รวมถึงความกังวลของชุมชนที่มีต่อหลักสูตรการศึกษา บริการและการปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยัง
ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสำนักฯ เป็นไปอย่างมี
จริยธรรม การมีแนวทางดังกล่าวที่เป็นระบบอาจเอื้อให้สำนักฯ สามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างยั่งยืน 
 1.2ค(1)(2) ไม่พบแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบในการสร้างประโยชน์ให้สังคม ทั้งการสร้างความ
ผาสุกและผลประโยชน์ของสังคม และการสนับสนุนชุมชน เช่น ไม่พบการระบุชุมชนที่สำคัญ และไม่พบผลลัพธ์
ของการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนหรือสังคมในภาพกว้าง การมีกระบวนการที่ชัดเจนและเป็น
ระบบดังกล่าวอาจช่วยให้สำนักฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กรได้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  
 หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 
 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 
 Strength 
 2.1ก(1) สำนักฯ มีแนวทางการจัดทำกลยุทธ์ในเดือนกันยายนของทุกปี โดยใช้เครื่องมือ PEEST และ 
TOWS Matrix และใช้กระบวนการประชุมปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับฟังเสียงของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ของ
สำนักฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 และกรอบอุดมศึกษาระยะ ยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580  การมีแนวทางดังกล่าว
อาจเอ้ือให้สำนักฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
 2.1ก(4) สำนักฯ ใช้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่ากระบวนการ
สำคัญใดจะดำเนินการโดยบุคลากรของสำนักฯ และกระบวนการใดจะดำเนินการโดยผู้ส่งมอบ และคู่ความ
ร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  หากกระบวนการใดต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จะกำหนดให้
ดำเนินการโดยผู้ส่งมอบ และ/หรือคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การมีแนวทางดังกล่าวอาจ
เอ้ือให้สำนักฯ ได้ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กรอย่างเต็มประสิทธิผล 
 
 OFI 
 2.1ก(2) ไม่พบแนวทางที่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดทำกลยุทธ์ของสำนักฯ กระตุ้นและทำให้เกิด
นวัตกรรมได้อย่างไร เช่น ใช้แนวทางหรือเครื่องมือใดในการพิจารณาหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญตามที่ระบุ 
และใช้แนวทางใดในการค้นหาและสร้างนวัตกรรม การมีแนวทางที่ชัดเจนดังกล่าวอาจเอื้อให้สำนักฯ สามารถ
เอาชนะความท้าทายเชิงกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้านได้ 
 2.1ก(3) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบของสำนักฯ ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์  เช่น ใช้วิธีการอย่างไรในการรวบรวมข้อมูลจาก
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แหล่งต่าง ๆ ตามที่ระบุ ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ การมี
แนวทางที่เป็นระบบดังกล่าวอาจเอื้อให้สำนักฯ มั่นใจว่าได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศนท์ี่
วางไว้ 
 2.1ข(1) ไม่ชัดเจนว่าประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น และเป้าประสงค์ 19 รายการของแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีที่สำนักฯ ระบุมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรอย่างไร 
เช่น ไม่พบรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างห้องสอบ Computer และการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบการสอบ 
Computer-based  การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สำคัญอาจช่วยให้สำนักฯ สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
 
 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 Strength 
 2.2ก(2) สำนักฯ มีแนวทางในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการประชุม
ปฏิบัติการกับบุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง และใช้วิธีประชุมชี้แจงอย่างเป็น
ทางการกับผู้ส ่งมอบและคู ่ความร่วมมือที ่สำคัญ สำนักฯ กำหนดกรอบเวลาในการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง การมีแนวทางดังกล่าวอาจเอ้ือ
ให้สำนักฯ สามารถดำเนินการตามพันธกิจได้ 
 2.2ก(4) สำนักฯ เริ่มมีแนวทางในการวิเคราะห์อัตรากำลังว่าในระยะสั้น ต้องการบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะอย่างไร และเริ่มดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้รองรับ
แผนปฏิบัติการระยะยาว การมีแนวทางดังกล่าวอาจเอื้อให้สำนักฯ สามารถรักษาความได้เปรียบเชิงกลยุ ทธ์ 
(SC1) จากการให้บริการแบบดั้งเดิมของการสอบแบบกระดาษไปสู ่การบริการแบบ Digital platform มี
บุคลากรที่มีความรู้และความชํานาญในกระบวนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
 
 OFI 
 2.2ก(1) ไม่พบแผนปฏิบัติการที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของสำนักฯ ที่ครบถ้วนครอบคลุม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามที่ระบุ เช่น การสร้างห้องสอบ Computer 100 ที่นั ่งสอบและการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดทำคลังข้อสอบมีแผนปฏิบัติการอย่างไร และใช้กรอบเวลาดำเนินงานสั้นหรือยาวอย่างไร การ
มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนอาจเอื้อให้สำนักฯ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
 2.2ก(3) ไม่พบแนวทางท่ีเป็นระบบในการทำให้สำนักฯ มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ 
พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน เช่น ไม่ชัดเจน
ว่าสำนักฯ ใช้เครื่องมือหรือกลไกใดในการคาดการณ์งบประมาณ บุคคล และสินทรัพย์ที่จำเป็นของแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด ใครเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงานตามกรอบเวลาใด การมีแนวทางที่
เป็นระบบดังกล่าวอาจเอ้ือให้สำนักฯ สามารถดำเนินการตามพันธกิจได้ครบถ้วน 
 2.2ก(5)(6) ไม่พบกรอบเวลาในการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดที่สำคัญและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการ และไม่พบการคาดการณ์ผลการดำเนินการของตัวชี้วัดที่สำคัญตามกรอบเวลาของการวางแผน
ทั้งระยะสั้นและระยะที่ยาวขึ้นของสำนักฯ ว่ามีอะไรบ้าง ความชัดเจนในการดำเนินการดังกล่าวอาจเอื้อให้
สำนักฯ สามารถจัดการกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิผล 
 2.2ข ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ รับรู ้และตอบสนองอย่างไรในกรณีที ่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับ
แผนปฏิบัติการและนำแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เช่น ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รายงานให้ใครทราบในกรณีที่
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ต้องปรับแผน ผ่านช่องทางใด และใช้กลไกใดในการปรับแผนให้ทันท่วงที การมีแนวทางที่ชัดเจนดังกล่าวอาจ
เอ้ือให้สำนักฯ มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานและส่งมอบงานให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างไม่สะดุด 
 
 หมวดที่ 3  ลูกค้า 
 3.1 ความคาดหวังของลูกค้า  
 Strength 
 3.1ก(1) สำนักฯ เริ่มมีแนวทางการรับฟังสารสนเทศจากกลุ่มเป้าหมายงานหลักสูตรและบริการ  โดย
ใช้วิธีการหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เช่น มีวิธีการให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่เกี่ยวกับคุณภาพการเรียน
การสอนโดยผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น การประเมินผลการสอน และการติดตามนิสิตเพื่อการประเมิน
หลักสูตร และประเมินคุณภาพการบริการด้วยการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพจากผู้รับบริการ 
การสื่อสารแบบสองทางกับผู้รับบริการ และผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ สารสนเทศจะถูกนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงการบริการ การมีแนวทางดังกล่าวอาจช่วยให้สำนักฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า 
 3.1ข(2) สำนักฯ ดำเนินการกำหนดหลักสูตรและบริการโดยวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญหลายแหล่ง 
เช่น นโยบายและกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย การนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินจากผู้รับบริการในปัจจุบัน 
ความคิดเห็นของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ และสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้ง
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 มากำหนด และปรับการจัดการศึกษาดึงดูดผู้เรียนและลูกค้าใหม่ ๆ การ
ดำเนินการดังกล่าวอาจสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 
 OFI 
 3.1ก(2) ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีวิธีการในการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมีอย่างเป็นระบบ  เช่น 
การระบุกลุ่มเป้าหมาย ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนด วัตถุประสงค์การรับฟัง วิธีการรับฟังที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ความชัดเจนดังกล่าวอาจจะช่วยให้สำนักฯ พัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 3.1ข(1) ไม่พบว่าสำนักฯ มีแนวทางการกำหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาดอย่างเป็น
ระบบ  เช่น ไม่พบการใช้ข้อมูลกลุ่มลูกค้ากลุ่มต่างๆ  ไม่พบการระบุลูกค้าของพันธกิจวิจัย  รวมทั้งข้อมูลส่วน
ตลาดต่าง ๆ อีกทั้งไม่พบว่าใช้วิธีการใดในการคาดการณ์ว่าผู้เรียนหรือผู้รับบริการด้านการทดสอบกลุ่มใดมี
ความสำคัญมากหรือน้อยกว่ากลุ่มอื่น การมีแนวทางดังกล่าวอาจช่วยในการขยายตลาด และกลุ่มลูกค้าตามที่
องค์กรตั้งเป้าหมาย 
 
 3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
 Strength 
 3.2ก(1) สำนักฯ มีแนวทางในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น โดย
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างเอกลักษณ์และตราสินค้า ตลอดจน
แนวทางและกิจกรรมในการจัดการ เช่น การสร้างการรับรู้ของผู้รับบริการในด้านการเป็นผู้ให้บริการด้านการ
ทดสอบ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ และการเน้นกิจกรรมการดูแลและเอาใจใส่
ผู้เรียน ตลอดจนประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในหลากหลายช่องทาง  การมีแนวทางดังกล่าวอาจเอ้ือให้
สำนักฯ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 
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 OFI 
 3.2ก(2) ไม่พบแนวทางที่สำนักฯ ใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นสามารถสืบค้นสารสนเทศ
และรับการสนับสนุนจากสำนักฯ เช่น หากผู้รับบริการด้านการทดสอบและผู้ใช้บริการวิจัยต้องการความ
ช่วยเหลือ จะสามารถติดต่อสำนักฯ ผ่านช่องทางใดบ้าง หรือหากนิสิตต้องการสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการบริการ
ของสำนักฯ จะสามารถดำเนินการอย่างไร การมีแนวทางดังกล่าวอาจเอื้อให้สำนักฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 
 3.2ก(3) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น 
ขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียนมีกี่ขั้นตอน กำหนดให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการภายในกรอบเวลาใด  
มีการแบ่งประเภทของข้อร้องเรียนหรือไม่ การมีแนวทางดังกล่าวอาจช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
 3.2ข(1)(2) ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความ
ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ให้ทุนวิจัย  เช่น มีขั้นตอนในการประเมินความ
พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันอย่างไร การประเมินแต่ละประเภทและแต่ละกลุ่ม แตกต่างหรือ
เหมือนกันอย่างไร นอกจากนี้ยังไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีวิธีการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น  การมีความชัดเจนดังกล่าวอาจทำให้สำนักฯ สามารถจัด
หลักสูตรและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
 3.2ค ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีวิธีการที่เป็นระบบในการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากเสียงของลูกค้าและ
ตลาด เช่น มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรในการนำข้อมูลและสารสนเทศที่ได้ไปใช้ปรับปรุงในกระบวนการของ
กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผู้เรียน และกลุ่มผู้ให้ทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีวิธีการอย่างไรในการนำ
ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากผู้เรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การมีความชัดเจนดังกล่าวอาจทำให้สำนักฯ สามารถจัดลำดับความสำคัญใน
การดำเนินการเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
  
 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร 
 Strength 
 4.1ก(2) สำนักฯ เริ่มมีแนวทางในการเลือกข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรคู่เทียบในดา้น
งานบริการ (ตารางที่ 4)  และ ด้านการเรียนการสอน หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการการประเมิน (ตารางที่ 5)  
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์งานบริการ การสอบคัดเลือกกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และผลการดำเนินการ ทำให้ทราบถึง
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ อุปสรรคที่ท้าทายความสำเร็จ และเปรียบเทียบจำนวนการรับนิสิต การได้ข้อมูล
ดังกล่าวอาจช่วยให้สำนักฯ ใช้ปรับปรุงผลการดำเนินการและนำไปสู่เปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1ข สำนักฯ มีแนวทางและวิธีการทบทวนผลการดำเนินการและขีดความสามารถ โดยมีคณะ
กรรมการฯ รับผิดชอบดำเนินการทบทวนปีละ 2 ครั้ง พิจารณาตามตัวบ่งชี้การดําเนินการและเป้าหมายของ
การดําเนินงานตามแผน ซึ่งรวมทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงลึก กรรมการบริการทางวิชาการค้นหา
แนวทางเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสำหรับงานบริการการทดสอบ และกรรมการ บริหารหลักสูตร 
วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินการด้านหลักสูตรเพ่ือนำจุดอ่อนและจุดแข็งมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
  
 OFI 
 4.1ก(1) ไม่พบแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบในการติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงาน
ประจำวัน และการดำเนินการโดยรวมของสำนักฯ ไม่ชัดเจนว่ากลุ่มตัววัดผลการดำเนินการของสำนักฯ ที่
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ติดตามได้มีการถ่ายทอดและความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการใด  ในช่วงเวลาใด เช่น การ
ประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการทั้งที่ดำเนินการเป็นระยะและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ แยกราย
โครงการ จะเชื่อมโยงอย่างไรกับการวัดผลการดำเนินการเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสำนัก ฯ   
กำหนดให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบการวัดผล และรายงานให้ใครทราบบ้าง มีความสัมพันธ์ ใดกับการนำไปใช้
ตัดสินใจในการทำงานระดับประจำวัน  การดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบอาจช่วยให้สำนักฯ มีข้อมูลจริง
ที่ใช้ช่วยการตัดสินใจ สามารถปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุความสำเร็จของพันธกิจ     
 4.1ก(3) ไม่พบหลักฐานสนับสนุนที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสำนักฯ มีการวัดผลการดำเนินการที่คล่องตัว เป็น
ระบบและมีประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด และให้ข้อมูลที่ทันเวลาหากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหรือข้ อบังคับที่ส่งผลให้ไม่
สามารถดำเนินงานตามแผนเดิมที่วางไว้ สำนักฯ จะมีแนวทางหรือกลไกใดในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ผ่าน
ช่องทางใด และสามารถดำเนินการได้ภายในกรอบเวลาใด มีการปรับการวัดผลใดบ้างในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อพันธกิจ การดำเนินการดังกล่าวอาจช่วยสนับสนุนการบรรลุความสำเร็จใน
พันธกิจของสำนักฯ 
 4.1ค(1) ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีการคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคตที่เป็นระบบอย่างไร รวมทั้ง
ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ ใช้ผลการทบทวนผลการดำเนินการเพ่ือนำไปจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร เช่น ไม่พบผู้รับผิดชอบกระบวนการวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ วิธีการปรับค่าการคาดการณ์  การทบทวนผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงพื้นที่รองรับระบบการ
เรียนการสอนแบบดิจิทัล  และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น การคาดการณ์อย่างเป็นระบบอาจช่วยให้สำนักฯ 
สามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาปรับปรุงงานให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 
 4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
 Strength 
 4.2ข(1) สำนักฯ เริ่มมีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในทุกระดับ ตั้งแต่การนำองค์กร การ
กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการนำไปเป็นหลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยถ่ายทอดความรู้จากรุ่น
สู่รุ่น และพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและแผนกลยุทธ์ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านการจัดกิจกรรม
ในโครงการ โดยในปีการศึกษา 2563 สำนักฯ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้จำนวน 2 กิจกรรม การดำเนินการ
ดังกล่าวอาจทำให้บุคลากรของสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติที่ดีต่อการดำเนินงานตามภารกิจ
ที่สำคัญ 
 
 OFI 
 4.2ก(1) ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีวิธีการอย่างไรในการทวนสอบและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ
ที่ใช้ในสำนักฯ มีคุณภาพ เช่น ไม่พบการระบุข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และข้อมูลและ
สารสนเทศที่อยู่ในระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ และ ไม่พบแนวทางการทวนสอบข้อมูลและสารสนเทศ
นอกเหนือจากผลการทดสอบและผลการตัดสินของผู้เรียน การดำเนินการที่เป็นระบบดังกล่าวอาจช่วยเสริม
ความชัดเจน และสนับสนุนการบรรลุความสำเร็จในกระบวนการและพันธกิจของสำนักฯ 
 4.2ก(2) ไม่ชัดเจนว่า สำนักฯ มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและทำให้มั ่นใจได้ว่าข้อมูล และ 
สารสนเทศที่สำคัญมีความพร้อมใช้ เช่น หน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นผู้ดูแลให้ข้อมูลและสารสนเทศอยู่ใน
รูปแบบที่ใช้งานง่าย และหน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นผู้ดูแลการเตรียมและส่งมอบข้อมูลให้ทันกับความต้องการ
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ของผู้ใช้ การจัดการที่เป็นระบบอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ 
 4.2ข(2)(3)  ไม่พบว่าสำนักฯ มีวิธีการอย่างไรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เช่น ไม่พบ
การระบุวิธีปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสำนักฯ และกลุ่มที่สำคัญ อะไรคือ
เป้าหมายของการแลกเปลี่ยนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  นอกจากนี้ยังไม่พบว่าสำนักฯ ใช้ความรู้และ
ทรัพยากรอย่างไรเพื่อให้การเรียนรู้ฝังเข้าไปในวิธีการปฏิบัติงานของสำนักฯ เช่น ไม่พบการระบุวิธีการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ไม่พบวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งการ
สร้างแนวทางใหม่ในการจัดการศึกษา การบริการฯ และการขยายตลาด  การดำเนินการดังกล่าวอาจช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะองค์กรเพ่ือก้าวสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
 
 หมวดที่ 5 บุคลากร 
 5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร 
 Strength 
 5.1ก(3) สำนักฯ เริ่มมีวิธีการการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความจำเป็นด้านขีด
ความสามารถและอัตรากำลัง สำนักฯ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงตามตารางที่ 6 หน้า 38 เช่น มีการวิเคราะห์การ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  โดยจัดเตรียมบุคลากรให้เข้า
รับการอบรม การสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับภาระงานสอนที่ลดลง การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้
สำนักฯ ปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางการแข่งขันได้ 
 5.1ข(1) สำนักฯ สร้างสภาวะแวดล้อมของการทำงานเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีสุขภาวะ 
ความมั่นคงและความสะดวกในการเข้าทำงาน เช่น การมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การติดตั้งเครื่องฟอก
อากาศและพัดลมระบายอากาศสำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานกับกระดาษเอกสารจำนวนมาก  และการส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยของบุคลากรด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งการจัดตู้ยาสามัญประจำบ้านและกระเป๋าปฐม
พยาบาล พร้อมยารักษาโรคเบื้องต้น และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคในการแพร่ระบาดของ COVID-19 การ
ดำเนินการดังกล่าวอาจช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากร 
 5.1ข(2) สำนักฯ มีแนวทางการให้สิทธิประโยชน์และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร นอกเหนือจากที่
มหาวิทยาลัยจัดสรร เช่น การจัดทำประกันภัยการเดินทางสำหรับบุคลากรที่ต้องเดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่
ต่างจังหวัด การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง และการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและคุณภาพหลักสูตร การมีแนวทางดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมความผูกพันของ
บุคลากร 
 
 OFI 
 5.1ก(1) ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีการวิเคราะห์ขีดความสามารถที่จำเป็นของบุคลากร และอัตรากำลังที่
พึงมีเพื่อตอบสนองทุกพันธกิจของสำนักฯ  รวมทั้งไม่พบการวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap) ของขีดความสามารถ
ของบุคลากรในปัจจุบันกับขีดความสามารถที่จำเป็นต้องมีเพื่อดำเนินการตามพันธกิจ การดำเนินการดังกล่าว
อาจช่วยให้องค์กรมีขีดความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน   
 5.1ก(2) ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีขั้นตอนอย่างไรในการว่าจ้างและสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับความจำเป็นของสำนักฯ และเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ การดำเนินการดังกล่าว
อาจช่วยเสริมสมรรถนะหลักของสำนักฯ 
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 5.1ก(4) ไม่ชัดเจนว่าการจัดระบบการทำงานและบริหารบุคลากรเป็น 2 ระบบ คือ ระบบงานตาม
โครงสร้างและระบบงานตามภารกิจเอื้อให้งานของสำนักฯ บรรลุผลอย่างไร และระบบงานดังกล่าวเอื้อให้
สำนักฯ ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสำนักฯ อย่างเต็มที่อย่างไร  ความชัดเจนดังกล่าวอาจเอื้อให้สำนักฯ 
สามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 
  
 5.2 ความผูกพันของบุคลากร  
 Strength 
 5.2ก(2) สำนักฯ มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรด้วยวิธ ีท ี ่ เป ็นทางการ เช ่น การใช้
แบบสอบถามทัศนคติที่มีต่อสำนักฯ ดังผลลัพธ์ 7.3ก(3) และวิธีที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสังเกตพฤติกรรมที่มี
ต่อการรับรู้หรือปฏิเสธการมอบหมายงาน รวมทั้งการอาสาทำงานเพ่ือสำนักฯ  และนำผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร การดำเนินการดังกล่าวอาจเอื้อให้บุคลากรมีผลการดำเนินการที่ดีขึ้น 
 5.2ค(4) สำนักฯ มีวิธีการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร เช่น มีการจัดสรร
งบประมาณให้สายวิชาการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ การฝึกอบรมพัฒนาทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและพัฒนาในประเทศและต่างประเทศให้สาย
ปฏิบัติการ รวมทั้งมีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและมอบหมายงานในการตัดสินใจระดับนโยบาย 
สนับสนุนเสริมสร้างประสบการณ์ตามเกณฑ์คุณสมบัติการเป็นผู้บริหารของสำนักฯ การดำเนินการดังกล่าว 
อาจสะท้อนให้เห็นว่าสำนักฯ มีการบริหารจัดการในการส่งเสริมขีดความสามารถบุคลากร 
 
 OFI 
 5.2ก(1) ไม่พบหลักฐานว่าสำนักฯ มีวิธีการกำหนดปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่จะทำให้ทุ่มเทเพ่ือ
ความสำเร็จของการดำเนินการที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มบุคลากร เช่น ไม่พบวิธีการค้นหาและนำข้อมูลมาสรุป
เป็นปัจจัยความผูกพันตามกลุ่มที่องค์กรกำหนด การดำเนินการดังกล่าวอาจช่วยเสริมความผูกพันกับบุคลากร
และนำไปสู่ผลการดำเนินการที่ดีข้ึน 
 5.2ข ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีวิธีการอย่างเป็นระบบในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะการ
สื่อสารที่เปิดกว้าง มีผลการดำเนินงานที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน เช่น สำนักฯ ดำเนินการอย่างไรในการ
ทำให้บุคลากรร่วมมือกันทำงานแม้เป็นนอกเวลาทำการ หรือการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาหรือปรับปรุงการทำงานที่มีอุปสรรค การดำเนินการที่เป็นระบบดังกล่าวอาจจะช่วยส่งเสริมค่านิยม
ขององค์กรด้านการทำงานเป็นทีม 
 5.2ค(1) ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีวิธีการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สนับสนุนให้เกิดการ
ทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดีอย่างไร เช่น การแบ่งการประเมินเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การประเมินสมรรถนะของการปฏิบัติงานด้วยค่าน้ำหนักตามที่ระบุ ก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีขึ้ นอย่างไร 
การมีแนวทางท่ีชัดเจนดังกล่าวอาจช่วยให้สำนักฯ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุพันธกิจได้ 
 5.2ค(2)(3) ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรและความต้องการของสำนักฯ เช่น  ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรร่วมกับความต้องการของสำนักฯ นอกจากนี้ไม่พบว่าสำนักฯ มีวิธีการอย่างไรในการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา เช่น กระบวนการประเมินและ
ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างไร การมีแนวทางดังกล่าวอาจเอื้อให้บุคลากรของสำนักฯ มีสมรรถนะ
ตามท่ีต้องการ 
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 หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ 
 6.1 กระบวนการทำงาน 
 Strength 
 6.1ข(3) สำนักฯ มีวิธีการในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษา 
บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ โดยผ่านการระดมความคิดเห็นในที่ประชุมประจำเดือน และการ
ประชุมตามวาระเร่งด่วนถ้ามีสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขเกิดขึ้น มีการปรับปรุงการบริการวิชาการโดยใช้ผลการ
ประเมินโครงการ มีการปรับปรุงหลักสูตรจากการประเมินตนเองและผลของการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตร  การดำเนินการดังกล่าวอาจช่วยสำนักฯ ให้มีหลักสูตรและบริการที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 
 OFI 
 6.1ก(1)(3) ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ ดำเนินการอย่างเป็นระบบในการจัดทำข้อกำหนดของการจัด
การศึกษา หลักสูตร การบริการสอบแก่หน่วยงานภายในและภายนอก และการวิจัย อีกท้ังไม่ชัดเจนว่ามีวิธีการ
ที่เป็นระบบอย่างไรในการออกแบบกระบวนการทำงานที่สำคัญเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ไม่พบการใช้
ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งขีดความสามารถของสำนักฯ และความ
พร้อมของทรัพยากรมาใช้ออกแบบหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานอย่างไร การดำเนินการอย่างเป็น
ระบบอาจช่วยให้สำนักฯ มีกระบวนการทำงานที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู ้เร ียนและ
ผู้ใช้บริการมากขึ้น 
 6.1ก(2) ไม่พบว่ากระบวนการทำงานที่สำคัญของสำนักฯ มีอะไรบ้าง เช่น สำนักฯ แบ่งการดำเนินการ
เป็นกี่กระบวนการสำคัญตามพันธกิจที่ระบุในโครงร่างองค์กร การมีความชัดเจนดังกล่าวอาจเอื้อให้สำนักฯ 
สามารถปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 
 6.1ข(1) ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจำวันของกระบวนการทำงานต่าง 
ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีตัววัดอะไรบ้างในการติดตามผลการดำเนินงาน
และมีตัววัดอะไรภายในกระบวนการเพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน การมีแนวทางที่ชัดเจน
ดังกล่าวอาจช่วยให้สำนักฯ บรรลุพันธกิจที่วางไว้ 
 6.1ข(2) ไม่พบว่าสำนักฯ มีวิธีการอย่างไรในการกำหนดกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ รวมทั้งไม่
ชัดเจนว่าสำนักฯ มีกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญอะไรบ้าง การมีแนวทางดังกล่าวอาจเอ้ือให้สำนักฯ สามารถ
ปฏิบัติตามพันธกิจได้ 
 
 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
 Strength 
 6.2ข  สำนักฯ ใช้นโยบายรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายของสำนักคอมพิวเตอร์ ของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหวหรือเป็นสิทธิพิเศษ และ
สินทรัพย์ที่สำคัญมีความปลอดภัยและมีการป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์ โดยใช้ระบบเครือข่าย (Network 
Security) เช่น การใช้ Next Generation Firewall (NGFW) ซึ ่งเป็น Firewall ที ่มีประสิทธิภาพสูง และ
สามารถรับมือภัยคุกคามที่ซับซ้อน การมีแนวทางดังกล่าวอาจเอ้ือให้สำนักฯ มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล
บนระบบเครือข่าย 
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 OFI 
 6.2ก ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีการควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นระบบ
หรือมีการควบคุมต้นทุนของกระบวนการอย่างไร เช่น นอกเหนือจากการเปลี่ยนการจัดทำสื่อและการประเมิน
การสอนจากรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบออนไลน์ สำนักฯ มีแนวทางอะไรอีกบ้างในการดำเนินการเรื่องต้นทุน 
การทำให้เกิดความคุ้มค่า การดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและการสูญเสียครอบคลุมกระบวนการ
ทำงานที่สำคัญใดบ้าง และสำนักฯ มีวิธีการอย่างไรในการนำผลการประเมินต่าง ๆ มาใช้ปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์อะไรบ้าง การดำเนินการที ่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอาจเอ้ือให้สำนักฯ ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC1) การปรับตัวจากการ
ให้บริการแบบดั้งเดิมของการสอบแบบกระดาษไปสู่การให้บริการแบบ Digital platform  
 6.2ค(2)  ไม่ชัดเจนว่าสำนักฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉินที่สำคัญ นอกเหนือจากการเตรียมอุปกรณ์สำรองใช้ทดแทนกัน เช่น ไม่ชัดเจนว่าคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 เครื่องของส่วนงานวิเคราะห์และประมวลผลตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือไม่ หากเกิดภัยพิบัติ เช่น 
อัคคีภัย หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ จะยัง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หรือไม่ มีการเก็บข้อมูลสำรองในสถานที่อื่นหรือบนคลาวด์หรือไม่ นอกจากนี้ ยังไม่พบ
การระบุภาวะฉุกเฉินที่สำนักฯ อาจเผชิญ ผลกระทบต่อแต่ละบริการ หลักสูตร และการวิจัย คู่ความร่วมมือ 
เครือข่ายอุปทาน ไม่พบการเตรียมผู้รับผิดชอบ และแนวทางการป้องกัน การดำเนินการที่เป็นระบบอาจช่วยให้
สำนักฯ  สามารถดำเนินการส่งมอบคุณค่ากับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง 
  
 หมวดที่ 7  ผลลัพธ์ 
 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืนและด้านกระบวนการ 
 Strength 
 7.1ก  สำนักฯ รายงานผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบสนองผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มบริการทดสอบที่บรรลุเป้าหมายทุกผลลัพธ์ ได้แก่ ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนในโครงการ
บริการการสอบเป็นจำนวนครั้งของการให้บริการการสอบ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ ผลลัพธ์ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตาราง
ที่ 9)  และจำนวนร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของนิสิตในแต่ละรุ่น ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงส่วน
หนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินการในปี 2563 
 ข(1) สำนักฯ รายงานผลลัพธ์ที่ดีด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ได้แก่ การบริหาร
และดูแลนิสิต ระดับปริญญาโททุกคนให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 1 ภาคเรียน 
และการเผยแพร่องค์ความรู้โดยสามารถยกระดับคุณภาพวารสารฯ ของสำนักฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าฐานข้อมูล
การอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) การมีผลลัพธ์ที่ดีดังกล่าวอาจช่วย
สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินการตามพันธกิจ 
 
 OFI 
 7.1ก ไม่พบผลลัพธ์ที่สำคัญด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านบริการที่ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่นหลายผลลัพธ์ เช่น จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และความคืบหน้าของการ
ดำเนินงานหลักสูตรระยะสั้น นอกจากนี้ยังไม่พบการรายงานผลลัพธ์ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เช่น 
จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และจำนวนผลงานบริการวิชาการ ตลอดจน
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การพัฒนาองค์ความรู ้เผยแพร่แก่สังคม การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวอาจช่วยให้สำนักฯ ทราบถึงผลการ
ดำเนินงานหลักด้านผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 7.1ข(1) ไม่พบการรายงานผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน เช่น Leading และ 
Lagging Indicators ของแต ่ละกระบวนการทำงานท ี ่ สำค ัญและกระบวนการสน ับสน ุนท ี ่ ส ำคัญ 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA และมาตรฐานอื่นๆ กระบวนการวิจัย 
การพัฒนาคุณภาพผู้สอนฯ และการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวจะช่วยให้สำนักฯ มี
ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้พันธกิจบรรลุความสำเร็จ 
 7.1ข(2) ไม่พบการรายงานผลลัพธ์เชิงปริมาณที่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยและผลลัพธ์ด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เช่น ประสิทธิภาพการแจ้งข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ Online เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผลการแก้ไขปัญหาทันทีจากการรายงานตรงต่อ
ผู้บริหาร ผลลัพธ์ของโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรฯ ผลลัพธ์โครงการฝึกซ้อมหนีไฟ และ
แผนบริหารความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ความต่อเนื่องของการดำเนินงานในชว่ง
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวอาจช่วยให้องค์กรทราบถึงประสิทธิภาพ
การเตรียมรับมือกับภัยคุกคามและความปลอดภัยของสำนักฯ และส่งเสริมความต่อเนื่องของการดำเนินการ
ตามพันธกิจขององค์กร 
 7.1ค ไม่พบการรายงานผลลัพธ์เชิงปริมาณด้านการจัดการเครือข่ายอุปทานที่สำคัญหลายผลลัพธ์ เช่น 
จำนวนคู่ความร่วมมือ และคุณภาพของผู้ส่งมอบในการช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของสำนักฯ การแสดง
ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจทำให้สำนักฯ ทราบถึงประสิทธิภาพด้านการจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานซึ ่งสนับสนุน
ความสำเร็จของพันธกิจ 
 
 7.2 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 Strength 
 7.2ก(1) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นบางส่วนมีระดับที่ดี เช่น ผลการ
ประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน (ภาพที่ 4) และผลลัพธ์บางส่วนมีระดับและแนวโน้มที่ดี  ได้แก่ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสอบด้านบุคลิกภาพของวิทยากรในการให้บริการการสอบมีความ
เหมาะสม และด้านข้ันตอนการดำเนินการสอบมีความรัดกุมและปฏิบัติได้ แบบทดสอบมีภาพลักษณ์ที่ดี (ภาพ
ที่ 2) ผลการประเมินความคุ้มค่าในการใช้บริการ ด้านการกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป (ภาพที่ 3)  ผลลัพธ์
ดังกล่าวอาจสะท้อนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริการอ่ืนของสำนักฯ 
   
 OFI 
 7.2ก(1) ไม่พบผลลัพธ์ด้านความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  รวมทั้งไม่พบผลลัพธ์ด้าน
ความพึงพอใจของผู ้เร ียนที ่สำคัญหลายผลลัพธ์ เช่น ระดับความพึงพอใจของนิส ิตต่อหลักสูตรและ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิจัย การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวอาจช่วยให้
สำนักฯ มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ 
 7.2ก(2) ไม่พบผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่สำคัญบางผลลัพธ์ เช่น ผลลัพธ์
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการการทดสอบตามแนวทาง 4 ข้อ และการจัดกิจกรรมเพื่อเอาใจใส่
ผู้เรียนตามที่ระบุในข้อ 3.2ก(1) การมีผลลัพธ์ดังกล่าวอาจช่วยให้สำนักฯ สามารถพัฒนากระบวนการทำงานที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้   
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 7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
 Strength 
 7.3ก(4) สำนักฯ รายงานผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำองค์กรที่มีระดับที่ดี ได้แก่ จำนวน
ผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ (ตารางที่ 12) ผลลัพธ์ที่ดีดังกล่าวอาจสะท้อนการ
ดำเนินงานที่ดีด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
 OFI 
 7.3ก(3) ไม่ชัดเจนว่าผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรมีระดับเป็นอย่างไร เนื่องจากไม่ได้แสดงค่า
เป้าหมายหรือค่าเปรียบเทียบ การแสดงข้อมูลดังกล่าว อาจช่วยให้สำนักฯ มีข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงาน
ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 
 7.3ก(1)(2)(4) ไม่พบผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่สำคัญหลายผลลัพธ์ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านขีด
ความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร เช่น ผลการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ผลลัพธ์ด้าน
บรรยากาศการทำงาน เช่น ผลลัพธ์ด้านสภาพแวดล้อมการทำงานและสิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
และผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำองค์กร เช่น ผลลัพธ์การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง
ตามความต้องการและความสนใจเป็นรายบุคคล ผลลัพธ์การพัฒนาขีดความสามารถสายวิชาการตามมาตรฐาน 
UK Professional Standards Framework (UKPSF) ผลลัพธ์ของแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และผลลัพธ์การใช้การจัดการความรู้ (KM) การแสดงผลลัพธ์ที่ครบถ้วนอาจเอื้อให้สำนักฯ มีข้อมูล
และสารสนเทศในการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านบุคลากร 
  
 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 
 Strength 
 7.4ก(3) สำนักฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการรับรองมาตรฐาน AUN-QA  โดยในปี 2562 สำนักฯ ได้เข้ารับ
การประเมินระดับ Basic Level AUN-QA Criteria 1-5 ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจสะท้อนว่ามีการดำเนินงานด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสำนักฯ 
  
 OFI 
 7.4ก(1)(2)(3)(4)(5) ไม่ชัดเจนว่าผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กรมีระดับเป็น
อย่างไรเนื่องจากไม่ได้แสดงค่าเป้าหมายหรือค่าเปรียบเทียบของผลสำเร็จตามพันธกิจที่สำคัญเป็นเชิงปริมาณ  
การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวอาจช่วยให้สำนักฯ สามารถพัฒนาระบบการขับเคลื่อนองค์กรได้ 
 7.4ก(1)(2)(3)(4)(5)  ไม่พบผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กรที่สำคัญ หลายผลลัพธ์ 
ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารของผู้นำระดับสูงและการสร้างความผูกพันกับบุคลากรคู่ความร่วมมือที่เป็น
ทางการผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น ผลลัพธ์ของการสื่อสารทั้งแบบทางเดียวและแบบสองทางโดยมุ่งเน้น
ความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนและบุคลากร  ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบในการกำกับดูแลองค์กร เช่น 
ผลลัพธ์การเป็นตัวแบบ (Role Model)   ผลลัพธ์ด้านกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและการรับรองคุณภาพ 
เช่น ผลลัพธ์การดำเนินตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ พ.ศ. 2559   ผลลัพธ์ด้านการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม เช่น ผลลัพธ์ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้นำระดับสูง ผลลัพธ์ด้าน
ความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ เช่น จำนวนและผลกระทบของโครงการที่ทำประโยชน์
ต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน การแสดงผลลัพธ์ที่ครบถ้วนอาจเอ้ือให้สำนักฯ มีข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
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 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 
 Strength 
 7.5ข ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยมีผลการดำเนินงานที่บรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวน 14 ตัวชี้วัดจาก 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.87 และมีความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน
จำนวน 19 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95 การมีผลลัพธ์ที่ดีดังกล่าวอาจสะท้อนการดำเนินงานที่ดีของ
สำนักฯ 
  
 OFI 
 7.5ก(1) ผลลัพธ์ของการดำเนินงานด้านการเงินที่แสดงส่วนใหญ่มีระดับที่ไม่ดี เช่น ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ในส่วนของงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น และร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ในส่วนของงบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุน การมีผลลัพธ์ด้านการเงินที่ดี
อาจสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างยั่งยืนของสำนักฯ 
 7.5ก(1)(2) ไม่พบผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงินและตลาดที่สำคัญหลายผลลัพธ์ ได้แก่ ผลลัพธ์ของการ
ดำเนินการด้านการเงิน เช่น  ผลลัพธ์การดำเนินการด้านความมั่นคงทางการเงิน ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านการ
ให้บริการออกแบบทดสอบ และประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และการควบคุมต้นทุน และผลลัพธ์ของการ
ดำเนินการด้านการตลาด เช่น  ผลลัพธ์ของส่วนแบ่งตลาดในการบริการด้านการทดสอบ การติดตามผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญอย่างครบถ้วนอาจทำให้สำนักฯ มีข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

4. Key Factor 
หัวข้อ ข้อมูล 

1. หลักสูตรและโปรแกรม
การศึกษา 

- ตั้งอยู่ในพื้นท่ี มศว. ประสานมิตร มีหลักสูตรและบริการ คือ 
1. ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาโทสาขา
วิทยาการการประเมิน และมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 2 หลักสูตร 
2. ด้านวิจัย ดำเนินงานวิจัยโดยรับทุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. ด้านการบริการวิชาการ แบ่งเป็น 8 บริการหลัก ได้แก่ 1) การจัดสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4  2) การบริหารจัดการสอบระดับชาติ  
3) การสร้างข้อสอบและ/หรือการจัดสอบคัดเลือกพนักงาน  4) การจัดสอบแนะแนว
นักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ  5) การบริการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ หรือ 
การดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การทดสอบตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
6) การพัฒนาการบริการการทดสอบสู่ Digital platform  7) การร่วมมือทาง
วิชาการด้านการทดสอบกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ และ 8) 
การบริการทดสอบสมรรถนะ 

2. วิสัยทัศน์ การมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนํา 1 ใน 3 ของประเทศด้านการบริการวิชาการด้วย
การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทดสอบการวัดและประเมิน 

3. ค่านิยม E = Excellence มุ่งความเป็นเลิศ 
P = Professionalism ความเป็นมืออาชีพ 
T = Team ทำงานเป็นทีม 
B = Business partnership เป็นพันธมิตรในการทำงาน 

4. พันธกิจ 1. สร้างและพัฒนาเครื ่องมือวัดที ่มีมาตรฐานเป็นที ่ยอมรับ และได้รับความ
ไว้วางใจ เพื่อการประเมิน ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ 
2. ส่งเสริม เผยแพร่ และบริการทางวิชาการด้านการวัด การประเมิน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู ้ด ้านการวัด และประเมินทาง
การศึกษาและจิตวิทยาเพื่อเผยแพร่แก่สังคม 
4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัด การประเมิน การวิจัยทางการศึกษาและ
จิตวิทยาให้มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

5. สมรรถนะหลัก การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
6. บุคลากร - มีบุคลากร 31 คน เป็นสายวิชาการ 13 คน ป.เอก 11 คน สายสนับสนุน 17 คน 

สายวิชาการ ศ./รศ./ผศ./อ. = 0/0/7/6 คน กำลังขอตำแหน่ง รศ. 2 คน และ 
ผศ. 1 คน  สายสนับสนุน คุณวุฒิ ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี/ต่ำกว่า ป.ตรี 2/6/9/1 คน 
(ในตารางที่ 3 ระบุว่ามีสายสนับสนุน 18 คน) ส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำ 
(17/1 คน) 
- ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยความผูกพันของบุคลากร อย่างไรก็ตามในหมวด 5 มี
ระบุว่ามีการประเมินปัจจัยดังนี้ 1) ความภูมิใจในชื่อเสียงอันเก่าแก่ขององคกร 2) 
ความรู้สึกในการเป็นเจ้าขององค์กรและมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเพ่ือ
รักษาชื่อเสียงขององค์กร และ 3) ความรักในองค์กรที่อาจจะถูกสั่นคลอนโดย
ลักษณะของผู้ร่วมงาน 
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7. สินทรัพย์ ไม่พบข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินทรัพย์ขององค์กร อย่างไรก็ตาม ในหมวด 6 มี

ระบุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง เครื่องอ่านกระดาษคำตอบ จำนวน 2 เครื่อง 
และเครื่องปริ้นเตอร์ประเภทสีและขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง 

8. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 
9. โครงสร้างองค์กร - กํากับงานด้านบริหารองค์กรโดยอธิการบดี และคณะกรรมการกํากับดูแล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ผู้นําระดับองค์กรประกอบด้วย ผู้อํานวยการ โดยมีการสนันสนุนการนําองค์กร
โดยรองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ และผู้อํานวยการสํานักงานฯ และมีการ
กํากับถ่วงดุล  โดยคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ในระดับรองลงมาคือ 
การบริหารงานโดย หัวหน้าฝ่าย 3 ฝ่าย และ ส่วนของสํานักงานผู้อํานวยการฯ มี
คณะกรรมการบริหารสํานักทดสอบฯ 

10. ผู้เรียน ลูกค้า และผู้มี
ส่วนได ้ส่วนเสีย 

- ผู้เรียน ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท 
- ลูกค้าหรือกลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ 1) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ขอรบั บริการสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ สอบแนะแนว สอบจัดชั ้นเรียน และ สอบวัด
สมรรถนะของนักเรียน 2) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ขอรับบริการการ
สร้างข้อสอบ การจัดสอบ เพื่อคัดเลือกพนักงาน หรือการคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้
ทุนการศึกษา  3) หน่วยงานระดับชาติที่ขอรับบริการการบริหารจัดการสนามสอบ
ระดับจังหวัด  4) หน่วยงานการศึกษาระดับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่
ขอรับบริการการสอบวัดสมรรถนะต่าง ๆ และ 5) มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่
ขอเป็นคู่ความร่วมมือในการพัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะทางภาษา 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) ผู้ปกครองของนักเรียน 

11. ความต้องการและความ
คาดหวัง 

- ความคาดหวังของผู้เรียน ได้แก่ 1) การได้รับการถ่ายทอดความรู้และสั่งสม
ประสบการณ์การประเมินเพื่อสามารถนําไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ และ 
2) การได้ร ับการดูแล เอาใจใส่ และติดตาม ความก้าวหน้า ส่งเสริมให้จบ
การศึกษาภายใน 2 ปี ลูกค้าอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหรือกลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ 1) ความ
เป็นมืออาชีพด้านสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ และ 2) การบริหารจัดการสนาม
สอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

12. ผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือและข้อกำหนดที่
สำคัญ 

- ผู้ส่งมอบที่เป็นทางการ ได้แก่ หน่วยงานภายในของ มศว. และภาคเอกชน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ผลิตวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบบทดสอบ 
และการสร้างนวัตกรรมในการบริการการทดสอบเพื ่อให้เกิด Platform การ
บริการด้านการสอบใหม่ ๆ ของสํานักทดสอบฯ 
- ผู้ส่งมอบที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานภายในของ มศว. ที่ให้
คําปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกายภาพ และวิศวกรรมโครงสร้าง 
- พันธมิตร ได้แก่ คณะฯวิชาต่างๆ ใน สศก. 
- คู่ความร่วมมือ ได้แก่ 1) บุคลากรสายวิชาการของ มศว. ที่เกษียณราชการ  2) 
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ปฏิบัติงานในคณะวิชา
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ต่าง ๆ 3) บุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื ่น ๆ และ 4) 
บุคลากรสายปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของ มศว. 

13. ลำดับในการแข่งขัน - มีชื่อเสียงอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศในงานบริการด้านการทดสอบ 
- หากพิจารณาจากการให้บริการลูกค้าหรือผู้รับบริการเจ้าเดิมแบบต่อเนื่องจะอยู่
ในอันดับแรก 
- หากพิจารณาจากมูลค่าโครงการระดับ 100 ล้านบาทจะอยู่ในอันดับ 3 
- คู่แข่งขันที่สําคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล 

14. การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Digital platform 
และนวัตกรรมด้านการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอบและคลังข้อสอบ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

15. แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบที่สำคัญ 

ข้อมูลจากผู้รับบริการเกี่ยวกับคู่แข่ง และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
คู่แข่ง (ได้รับบางส่วน) 

16. ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

- ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ SC1) การปรับตัวจากการให้บริการแบบดั้งเดิม
ของการสอบแบบกระดาษไปสู่การให้บริการแบบ Digital platform SC2) การ
พัฒนาแบบทดสอบที่ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของ New Gen เช่น 
การทดสอบทักษะหร ือสมรรถนะที ่ส ําค ัญในการท ํางานหร ือสภาพการ
เปลี ่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเคลื ่อนย้ายแรงงานที่ทําให้มีความต้องการ
แบบทดสอบวัดสมรรถนะทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
และ SC3) การพัฒนาห้องสอบจากการสอบแบบกระดาษเป็นการสอบแบบ 
Digital platform 
- ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ SA1) มีบุคลากรที่มีความรู้และความชํานาญใน
กระบวนการสร ้างและพัฒนาแบบทดสอบ SA2) ม ีค ู ่ความร ่วมมือที ่ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหน่วยงานภายนอกที่เป็นทั้ง
ผู้รับบริการและเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับสํานักทดสอบฯ ที่มีความสัมพันธ์กัน
มายาวนาน และ SA3) มีเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีแนวโน้มที่จะมีความร่วมมือกันต่อเนื่องในอนาคต 

17. ระบบการปรับปรุง 
ผลการดำเนินงาน 

- การพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน UK Professional Standards Framework 
(UKPSF) 
- การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการโดยใช้เกณฑ์ ASEAN University Network 
Quality Assurance (AUNQA) 
-  ก า ร ใ ช ้ ร ะบบ  Lean enterprise และกา รบร ิ ห า ร คว า ม เ ส ี ่ ย ง  ( Risk 
management) 
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5. ภาคผนวก 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563  
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง Zoom name 
1 ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผู้อำนวยการสำนักทดสอบฯ และ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสร้างและ
พัฒนาฯ 

1_ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 

2 อ.ดร.อมรา วิสูตรานุกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ
แผนงาน 

2_อ.ดร.อมรา วิสูตรานุกูล 

3 ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก
ทดสอบฯ และหัวหน้าฝ่ายการ
เรียนการสอน 

3_ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ 

4 อ.ดร.พนัส จันทร์เปล่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักทดสอบฯ 4_อ.ดร.พนัส จันทร์เปล่ง 
5 น.ส.สว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ 5_น.ส.สว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ 
6 ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ 6_ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 
7 อ.ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ 
7_อ.ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล 

8 ผศ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล อาจารย์ประจำ 8_ผศ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล 
9 ผศ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ อาจารย์ประจำ 9_ผศ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ 
10 ผศ.ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง อาจารย์ประจำ 10_ผศ.ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง 
11 ผศ.ปานวาสน์ มหาลวเลิศ อาจารย์ประจำ 11_ผศ.ปานวาสน์ มหาลวเลิศ 
12 อ.ดร.มานิดา ชอบธรรม อาจารย์ประจำ 12_อ.ดร.มานิดา ชอบธรรม 
13 อ.ยุวารินทร์ ธนกัญญา อาจารย์ประจำ 13_อ.ยุวารินทร์ ธนกัญญา 
14 นางสุนันทา สมใจ นักทรัพยากรบุคคล 14_นางสุนันทา สมใจ 
15 น.ส.สภุะ อภิญญาภิบาล นักวิชาการเงินและบัญชี 15_น.ส.สุภะ อภิญญาภิบาล 
16 นางวรรณฤดี สว่างงามวงศ์ นักวิชาการศึกษา 16_นางวรรณฤดี สว่างงามวงศ์ 
17 น.ส.จรุณี วันทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17_น.ส.จรุณี วันทอง 
18 นายเอกราช นาแหยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18_นายเอกราช นาแหยม 
19 นายทรงเกียรติ เถนว้อง นักจัดการงานทั่วไป 19_นายทรงเกียรติ เถนว้อง 

 
 


