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หน้ำ 

 
ส่วนที่ 1 แนวทำงกำรด ำเนินกำร (รำยงำนตั้งแต่ปีที่ 1-3) 

1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงำน         1 
2. เป้ำหมำยส ำคัญของหน่วยงำน         1 
3. เป้ำหมำยในกำรพัฒนำหน่วยงำน (Goal-based)       1 

ตำมแนวทำงของเกณฑ์ EdPEx ในระยะเวลำ 3 ปี  
4. แนวทำง/วิธีกำรน ำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน     2 
5. กำรวิเครำะห์โครงร่ำงองค์กำร         3 
6. แผนพัฒนำองค์กรในระยะ 3 ปี        15 

 
ส่วนที่ 2 ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำร (รำยงำนตั้งแต่ปีที่ 2-3)     17 
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1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงำน 
          วิสัยทัศน์ 
           “การมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า 1 ใน 3 ของประเทศด้านการบริการวิชาการด้วยการพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการทดสอบการวัดและประเมิน” 
 
 
 
 
 
2. เป้ำหมำยส ำคัญของหน่วยงำน 

1. การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
2. การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
4. การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน 
5. การสืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

แผนปฏิบัติการระยะสั้นที่ส าคัญของส านักทดสอบฯ คือ การด าเนินการเพ่ือพลิกโฉมส านักทดสอบฯ  
สู่การบริการการทดสอบแบบดิจิทัล และระยะยาวคือการเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันการบริการการทดสอบเพ่ือมุ่งสู่
การเป็นองค์กรชั้นน า 1 ใน 3 ของประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของส านักทดสอบฯ เมื่อจัดท าแผนปฏิบัติการแล้วทบทวนความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของส านักทดสอบฯ อีกครั้งหนึ่ ง พบว่า การทบทวนความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ  ได้แก่ (1) จัดตั้งและด าเนินการศูนย์สอบภาษาไทย
ส าหรับชาวต่างชาติที่ได้มาตรฐาน (2) จัดตั้งและด าเนินการศูนย์บริการสอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน (3) จัดตั้งและ
ด าเนินการศูนย์ทดสอบทางจิตวิทยาที่ได้มาตรฐาน (4) จัดท าคลังข้อสอบที่ได้มาตรฐาน และ (5) การผลิตหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษาและสาขาอ่ืน ๆ ซึ่งในระยะสั้นเป็นขั้นตอน
ของการจัดตั้งศูนย์ทั้ง 3 ศูนย์ คลังข้อสอบ การผลิตหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาวคือการพัฒนาศูนย์สอบทั้ง 3 
ศูนย์ คลังข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การผลิตหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่หลากหลายขึ้น  
 
 
 
 
 
3. เป้ำหมำยในกำรพัฒนำหน่วยงำน (Goal-based) ตำมแนวทำงของเกณฑ์ EdPEx  
ในระยะเวลำ 3 ปี เช่น กำรปรับปรุงช่องทำงกำรสื่อสำร ระบบงำนที่ส ำคัญ กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ เป็นต้น 

3.1 การพัฒนาคุณภาพการบริการ และขยายเครือข่ายผู้รับบริการ 
 ส านักทดสอบฯ มีการพัฒนาคุณภาพการบริการด้วยการขยายขอบเขตงานบริการการสอบจากการสอบแบบ
ดั้งเดิม (paper-based) เป็นการสอบแบบดิจิทัล (digital-based) โดยมีการจัดตั้งศูนย์สอบดิจิทัล ซึ่งก าลังอยู่ระหว่าง

กำรปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
 

กำรปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2562 
 

กำรปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2562 
 



  หน้า 2 

การด าเนินการ และเพ่ือรองรับศูนย์สอบดิจิทัล ส านักทดสอบฯ ได้มีการด าเนินการจัดท าคลังข้อสอบร่วมด้วย ทั้ง 2 
ส่วนคาดว่า จะแล้วเสร็จในปี 2564  
 ส านักทดสอบฯ มีเป้าหมายในการขยายเครือข่ายผู้รับบริการ โดยการเร่งการสร้างแบบทดสอบทางจิตวิทยา และ
แบบทดสอบบุคลิกภาพ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่นับวันจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันการ
ให้บริการการสอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) และด้านความถนัดทางการเรียน (Aptitude) ก็มี
การเพิ่มจ านวนของผู้รับบริการ โดยทางส านักทดสอบฯ ได้วิเคราะห์แนวโน้มจึงมุ่งเน้นการสร้างแบบทดสอบที่
สอดคล้องกับแนวโน้มกับความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งในปีที่ผ่านมานี้ มีการขยายจ านวนของโรงเรียนที่ต้องการใช้
แบบทดสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ และ มีการขยายตัวของบริษัทเอกชนในการใช้แบบทดสอบ
เพ่ือคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพ่ิมข้ึนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
 3.2  การพัฒนาหลักสูตรฯ 
 ส านักทดสอบฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรฯ ให้ได้ตามเกณฑ์ AUN-QA เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่สนใจ
เข้าเรียนในหลักสูตร นอกเหนือจากที่ผ่านมานิสิตส่วนใหญ่ของหลักสูตรจะจบการศึกษาภายใน 2 ปี และทุกคนมีงาน
ประจ า สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและหน่วยงาน  นอกจากนี้ ยังอยู่ในแผนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรฯ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคดิจิทัล ในปี 2564 อีกด้วย 
 

ปีการศึกษา เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน 
2564 การจัดตั้งศูนย์สอบดิจิทัล 
2565 การสร้างแบบทดสอบทางจิตวิทยา และแบบทดสอบบุคลิกภาพ 
2566 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคดิจิทัล  

 
 
 
 
 
 
4. แนวทำง/วิธีกำรน ำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน 

ปีท่ี กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx 
ปีที่ 1 1.1 จัดส่งโครงร่างองค์กร พร้อมก าหนดนโยบายในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ (Goal - based) พร้อมรายงานวิธีน าเกณฑ์ 
EdPEx ไปใช้ในหน่วยงานว่ามีแนวทางในการด าเนินงาน 

1.2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
1.3 จัดส่งข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online 

ปีที่ 2 2.1 จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามที่หน่วยงานก าหนดในปีที่ 1 
2.2 จัดส่งข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online 

ปีที่ 3 3.1 จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามที่หน่วยงานก าหนดในปีที่ 1 
3.2 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบูรณ์ 
3.3 จัดส่งข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online 
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5. กำรวิเครำะห์โครงร่ำงองค์กร (Organizational Profile)  
1. หลักสูตร การบริการที่ส าคัญของคณะฯคือ 

ส านักทดสอบฯ มีวิธีการจัดการด้านการบริการ การศึกษา และวิจัย เพ่ือตอบสนองพันธกิจที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ  
ความส าเร็จของส านักทดสอบฯ ด้านบริการและหลักสูตรดังนี้  

(1.1) หลักสูตร 
(1.1.1) หลักสูตรปริญญาโททางการวัดผลการศึกษา เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 

2547 - 2552 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการการประเมิน และได้ปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 
2555 และ เปิดสอนนิสิตในปีการศึกษา 2558  

ระยะแรกมีการตอบรับชองนิสิตระดับที่น่าพอใจแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และในระยะต่อมา
จ านวนนิสิตในหลักสูตรฯ ลดน้อยลงจนกระทั่งอาจจะมีผลกระทบกับส านักทดสอบฯ จึงมีความพยายามใน การเพ่ิม
จ านวนผู้เรียนในหลักสูตรฯ แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงน ามาสู่การตัดสินใจในการยุติการรับนิสิตใหม่
ในปีการศึกษา 2563 นี้ (ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการการ
ป ระ เมิ น  ชื่ อ ภ าษ า อั งก ฤ ษ : Master of Science Program in Evaluation Methodology รหั ส ห ลั ก สู ต ร : 
25470091103387) 

(1.1.2) หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  เริ่มมีการด าเนินการสร้างหลักสูตรระยะสั้นในปีที่ผ่านมา 1 
หลักสูตร และในปีนี้อีก 1 หลักสูตร ซึ่งเป็นการจัดการเพื่อลดการความเสี่ยงอันเนื่องจากจ านวนผู้สนใจศึกษาในหลักสูตร
ลดน้อยลง อีกทั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ในการจัดการ และเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งส าหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษา
ต่อทางด้านการวัดและการประเมินผลแต่มีเวลาน้อย เช่น กลุ่มบุคคลผู้ท างานประจ ากลุ่มบุคคลที่มีงานท าในต่างจังหวัด 
หรือนิสิตที่จบใหม่อยู่ในช่วงระหว่างหางานท า เป็นต้น อาจจะเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ก่อน เพ่ือสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ (Credit Bank) เมื่อจบแล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการการประเมินได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนซ้ าอีก ทั้งนี้เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการจัดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มของผู้มาสมัครเข้าเรียนน้อยลง   

 
(1.2) บริกำรที่ส ำคัญ ส านักทดสอบฯ มีการบริการด้านการทดสอบเป็นงานหลัก การจัดการบริการด้านนี้

จึงมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ และเป็นการพัฒนา ส านักทดสอบฯ 
อย่างยั่งยืน โดยการสร้างแบบทดสอบหลากหลายประเภทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่ายิ่ง การสร้างข้อสอบวัดจิตพิสัยและ
การวัดสมรรถนะ และการขยายขอบเขตด้านการบริการการทดสอบจากการทดสอบแบบดั้งเดิมเป็น Digital platform 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1.2.1) การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นการบริการประจ าปี ปีละ 1 
ครั้ง มีโรงเรียนขอรับบริการ มากกว่า 50 โรงเรียนต่อปี  

(1.2.2) การบริหารจัดการสอบระดับชาติ ในฐานะศูนย์สอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) โดยบริหารการสอบของสนามสอบใน กทม จังหวัดนครนายก ลพบุรี และสระบุรี 

(1.2.3) การสร้างข้อสอบและ/หรือการจัดสอบคัดเลือกพนักงาน มีทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นทั้งหน่วยงานที่ขอรับบริการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีและหน่วยงานใหม่  

กำรปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2562 
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(1.2.4) การจัดสอบแนะแนวนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
(1.2.5)  การบริการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ หรือ การด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ

ทดสอบตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น TCAS GSAT เป็นต้น 
(1.2.6) การพัฒนาการบริการการทดสอบสู่ Digital platform จากเดิมที่มีเพียงการทดสอบแบบ

กระดาษ (Paper testing) 
(1.2.7) การร่วมมือทางวิชาการด้านการทดสอบกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่  

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ Busan 
University of Foreign Studies (BUFS) 

(1.2.8) การบริการทดสอบสมรรถนะ เป็นการบริการสอบเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางภาษาไทยส าหรับ
ผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ขณะนี้สามารถขยายการบริการด้านการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนใน
โรงเรียนนานาชาติ และการทดสอบสมรรถนะของนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
(1.3) กำรวิจัย  

ส านักทดสอบฯ มีการด าเนินโครงการวิจัยโดยบุคลากรของส านักทดสอบ เป็นงานวิจัยที่รับทุนวิจัย
จากทั้งหน่วยงานวิจัยระดับชาติ จากหน่วยงานภายนอก และจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส าหรับการสนับสนุน
และวิธีการบริหารทุนวิจัยของส านักทดสอบฯ จะเป็นการให้ทุนแก่บุคลากรเพ่ือใช้ผลการวิจัยในการส่งเสริมพันธกิจการ
ด้านการบริการการทดสอบ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาการด าเนินงานของส านักทดสอบฯ 
และเชิงความส าคัญต่อความส าเร็จของคณะฯคือ 
 
   ด้ำนกำรบริกำร  
   ส านักทดสอบฯ มีงานบริการการสอบและการบริการวิชาการ โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
1) งานบริการการสอบ ประกอบด้วย การจัดสอบ และสร้างข้อสอบให้แก่ผู้รับบริการตามความต้องการ 
2) งานบริการวิชาการ เป็นโครงการบริการตามความต้องการของหน่วยงาน ขึ้นอยู่กับ TOR ของโครงการนั้น ๆ ในปีนี้
เป็นการสร้างแบบทดสอบความถนัดและจิตวิทยา เพ่ือคัดเลือกพนักงาน และสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดสมรรถนะของ
นักเรียน เป็นต้น 
3) การวิจัย เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
   ด้ำนหลักสูตร 
    งานหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ได้ให้ความส าคัญกับการน าเอาผลการประเมินจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหลักสูตรฯ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ในการวางแผน การ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรวิทยาการการประเมิน มีการรับฟังผู้เรียน หลายช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มนิสิต
ปัจจุบัน โดยมีกระบวนการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของ นิสิตและอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน และ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มีกระบวนการวางแผน ปรับปรุงจากผลการด าเนินการในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการรับฟังเสียงลูกค้าในอดีต คือ นิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาไป
แล้ว ส านักทดสอบฯ มีกิจกรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางหลักสูตรฯ มีการท างานร่วมกันผ่านการจัดโครงการต่าง ๆ 
ส่วนกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทางหลักสูตรฯ น าผลการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาผ่านผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการ
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วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ  6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
น ามาใช้ในการพิจารณา และวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
2. สมรรถนะหลักของคณะฯคือ 

   ส านักทดสอบฯ มีสมรรถนะหลักท่ีโดดเด่นคือ บุคลากรที่มีความรู้และความช านาญในกระบวนการสร้างและ
พัฒนาแบบทดสอบและการบริหารด้านการจัดสอบ  
 
ความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักคือ 

สมรรถนะระดับหน่วยงาน  และระดับบุคคล  มีความสัมพันธ์กับพันธกิจด้านการบริการการสอบของ 
ส านักทดสอบฯ ท าให้ได้ผลดีต่อการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของส านักทดสอบฯ  
 
3. พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของคณะฯ. 
พันธกิจ 

1) สร้าง พัฒนา เครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจ เพ่ือการประเมินส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ 

2) ส่งเสริม เผยแพร่ และบริการทางวิชาการด้านการวัด การประเมิน การวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3) ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัด และประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือเผยแพร่แก่

สังคม 
4) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัด การประเมิน การวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยา ให้มีความรู้

ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
วิสัยทัศน์ 
 “การมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า 1 ใน 3 ของประเทศด้านการบริการวิชาการด้วยการพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการทดสอบการวัดและประเมิน” 
 
ปรัชญำ 
 สอบเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ 
 
ค่ำนิยม  
 E = Excellence มุ่งควำมเป็นเลิศ เพราะงานบริการด้านการทดสอบในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง มีการเพ่ิม
จ านวนของหน่วยงานที่ให้บริการด้านการทดสอบเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ส านักทดสอบฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษา
สมรรถนะการให้การบริการที่เป็นเลิศ เกินความคาดหวังของผู้รับบริการ และคาดหวังว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ส านัก
ทดสอบฯ มีความสัมพันธ์กับผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน 
 P = Professionalism ควำมเป็นมืออำชีพ งานบริการด้านการทดสอบ ทั้งการสร้างแบบทดสอบ และการ
จัดสอบต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพด้านการวัดและประเมินผล บุคลากรของส านักทดสอบฯ ทุกคน จะได้รับการ
ถ่ายทอดและพัฒนาความเป็นมืออาชีพในงานบริการด้านทดสอบอยู่เสมอ ทั้งในสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 
 T = Team ท ำงำนเป็นทีม เป็นหัวใจส าคัญของการท างานของส านักทดสอบฯ บุคลากรทุกคน จะมี
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ความพร้อมในการท างานในฐานะของหั วหน้ าทีมและสมาชิกในทีม เพ่ือให้สามารถบรรลุ เป้ าหมายของ  
การท างานในแต่ละครั้ง และเมื่อมีประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน บุคลากรทุกคนพร้อมที่จะท างาน
ร่วมกันทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาส าเร็จลุล่วง 
 B = Business partnership เป็นพันธมิตรในกำรท ำงำน การมีผู้รับบริการเป็นพันธมิตรมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการให้บริการของส านักทดสอบฯ เพราะจะท าให้รักษาฐานผู้รับบริการไว้ได้และ  ยังสามารถขยายฐาน
ผู้รับบริการได้อีกด้วย เพราะมีผู้รับบริการกลุ่มใหม่ ๆ ที่ได้รับค าแนะน าและสนับสนุน ให้ใช้บริการของส านักทดสอบฯ 
จนกระทั่งท าให้มีจ านวนผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาจิตบริการ (Service Mind) 
ให้แก่บุคลากรทุกคน เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถให้การบริการ  แก่ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ    
เกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 
 
4. จ านวนและกลุ่มบุคลากร และข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 

ระดับกำรศึกษำ และต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร 
ระดับกำรศึกษำ สำยวิชำกำร 
 ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   
- รองศาสตราจารย์ - (2) (2) 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 6 (1) 7(1) 
- อาจารย์ 1 5 (*1) 6 

รวม 2 11 13 
หมำยเหตุ: (1) หมายถึง อยู่ระหว่างการขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(2) หมายถึง อยู่ระหว่างการขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
(*1) หมายถึง ช่วยราชการ ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ตั้งแต่ 3 ก.ย. 2561) 

 
 
ระดับกำรศึกษำ และต ำแหน่งงำนของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 

ระดับกำรศึกษำ   สำยปฏิบัติกำร   
 ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

ประเภทต ำแหน่งงำน ปริญญำตรี    
- พนักงานมหาวิทยาลัย 
งบประมาณแผ่นดิน 

1 8 (1) 6(*1) 2 17 (1) 

- ลูกจ้างประจ า - 1 - - 1 
รวม 1 9 (1) 6 2 18 (1) 

หมำยเหตุ: (1) หมายถึง อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 1 ราย และได้รับการสนันสนุนทุนศึกษาในปริญญาโท 
(50,000 บาท) 
(*1) หมายถึง ได้รับการสนันสนุนทุนศึกษาในปริญญาโท (50,000 บาท) 
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ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้พวกเขาท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์การคือ 
องค์ประกอบส ำคัญท่ีท ำให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในด ำเนินงำนตำมพันธกิจอย่ำงจริงจัง 

1) การสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของพันธกิจองค์กร 
2) การปลูกฝังให้มุ่งเน้นเป้าหมายความส าเร็จขององค์กร 

 
 
ปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญท่ีท ำให้บุคลำกรมุ่งม่ันในกำรท ำงำน 

1) ความมีชื่อเสียงขององค์กรมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ รวมทั้งการวัด
และประเมินผล 

2) วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการท างานเป็นทีมการกระจายและมอบหมายงานตามความเหมาะสมอย่างเป็นระบบ 
ความสามัคคีในการท างานส่วนกลางร่วมกัน 

3) การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรท างานเพื่อหน่วยงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและประสบ
ความส าเร็จเพื่อชื่อเสียงของหน่วยงาน การให้ความทุ่มเทร่วมมือช่วยเหลืองานส าคัญต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น     
งานการเรียนการสอนและวิจัย งานบริการวิชาการ (การสร้างข้อสอบ งานในขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดท าแบบทดสอบ 
การดูแลและรักษาความลับของแบบทดสอบ การวิเคราะห์และประมวลผล  การบริการวิชาการแก่สังคม)            
และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4) ความซื่อสัตย์สุจริต และการรักษาความลับขององค์กร เนื่องจากส านักทดสอบฯ เป็นองค์กรสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ 

5) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความก้าวหน้าและมีชื่อเสียง 
มากขึ้น มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

6) การเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ด้านการวัดและประเมิน 
7) ความน่าเชื่อถอืในด้านวัดและประเมิน 

 
5. เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์หลักท่ีส าคัญได้แก่ 
   ส าน ักทดสอบฯ มีองค์ความรู ้ด ้านการสร้างแบบทดสอบ การบริการการสอบ การว ัดและประเมินผล 
ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) และจับต้องได้ (Tangible Asset) ดังนี้ 

สินทรัพย์หลัก 
สินทรัพย์ทางปัญญา ประกอบด้วย  

- แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Aptitude Test) 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) 
- แบบทดสอบจิตพิสัย (Affective Test) 
- แบบทดสอบทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพ 
- แบบทดสอบสมรรถภาพทางภาษาไทย 
- งานวิจัย 

เทคโนโลยี 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อสอบ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ / โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์เอกสาร / เครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องสแกนเอกสาร 
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ครุภัณฑ์ 
- ครุภัณฑ์ที่ใช้ผลิตแบบทดสอบ เช่น เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล และเครื่องเรียงพับนับเย็บ 
- ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เช่น เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ 
- รถเข็น 4 ล้อ / รถเข็น 2 ล้อ / รถเข็น HAND TRUCK 
- ลิฟต์ไฮดรอลิค ส าหรับขนของขึ้น - ลง ระหว่างชั้น 1 และชั้น 2 

 
อุปกรณ์ควำมปลอดภัย 

1) อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 
  - ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ชนิดผงเคมี / ชนิด ก๊าซ CO2 / ชนิด Water Mist / ชนิด HALOTRON 
  - ลูกบอลดับเพลิง / เครื่องเตือนควันไฟ  
  - ป้ายทางหนีไฟ , ป้ายสัญลักษณ์ถังดับเพลิง และบันไดหนีไฟ 
2) ระบบคีย์การ์ด และระบบสแกนลายนิ้วมือ 
3) เครื่องฟอกอากาศ / พัดลมระบายอากาศ / เครือ่งปรับอากาศ 
4) อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
  - กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น / หน้ากากอนามัย / เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
  - เสื้อพยุงหลัง / อุปกรณ์วัดความดันโลหิต / เครื่องชั่งน้ าหนัก 
5) กล้องวงจรปิด 
6) ไฟส่องสว่างเวลากลางคืน 

 
อำคำร 

อาคารส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย 
ชั้น 1 - ห้องท างาน (การเงินและพัสดุ , การเรียนการสอน , งานสนับสนุนการสอบฯ) 
 - ห้องปฏิบัติการนิสิตปริญญาโท 
 - ห้องประชุม 
ชั้น 2 - ห้องท างาน (ส านักงานฯ , งานพิมพ์ฯ , งานวิเคราะห์ฯ , งานบริการฯ) 
 - ห้องผู้บริหาร (ผู้อ านวยการส านักทดสอบฯ , รองผู้อ านวยการฯ , ผู้อ านวยการส านักงานฯ) 
 - ห้องท าข้อสอบ 
 - ห้องคลังพัสดุ / ห้องคลังข้อสอบ 
 - ห้องอัดส าเนา 
 - ห้องอเนกประสงค ์
ชั้น 3 - ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท 
 - ห้องพักอาจารย์ 
 - ห้องประชุม 
ชั้น 4 - ห้องพักอาจารย์ 
 - ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท 
 - ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 - ห้องสมุด    
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ยำนพำหนะ 
  - ยานพาหนะ (รถตู้) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและบริการทางวิชาการของส านักทดสอบฯ 

 
6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับส าคัญได้แก่  

1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 
2) ด้านหลักสูตร ใชม้าตรฐานของหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ และมุ่งพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
3) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
4) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
7. โครงสร้างองค์การและกลไกการก ากับดูแลองค์การ 

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นส่วนงานด้านบริการที่มีการสอนในหลักสูตรปริญญาโท สังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถูกก ากับงานด้านบริหารองค์กรโดยอธิการบดี และคณะกรรมการก ากับดูแล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 

 โครงสร้างของส านักทดสอบฯ ด้านการน าองค์กรประกอบด้วย ผู้อ านวยการ โดยมีการสนันสนุนการน าองค์กร
โด ย รอ งผู้ อ าน วยการ  ผู้ ช่ ว ย ผู้ อ าน วยการ  แล ะผู้ อ าน วยก ารส านั ก งาน ฯ  และมี ก ารก ากั บ  ถ่ ว งดุ ล 
โดยคณะกรรมการประจ าส านักทดสอบฯ ในระดับรองลงมาคือ การบริหารงานโดยหัวหน้าฝ่าย 3 ฝ่าย และส่วนของ
ส านักงานผู้อ านวยการฯ ได้แก่ 1) ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 2) ฝ่ายบริการวิชาการ 3) ฝ่ายการเรียนการสอน 
และผู้อ านวยการส านักงานฯ บุคลากรทุกคนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงานภายใต้โครงสร้างดังกล่าว  

การบริหารส านักทดสอบฯ ใช้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับการบริหารแบบกระจายอ านาจตาม
โครงสร้างของส านักทดสอบฯ ดังนี้ 

- การบริหารระดับส านักมีระบบและกลไกการบริหารจัดการและตรวจสอบการบริหารจัดการผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส านักทดสอบฯ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานคุณธรรม มีความโปร่งใส ใช้
ระบบบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
(Information Communication Technology : ICT) ในการติดต่อประสานงานการให้ บริการ และการติดตาม
ประเมินผล และส่งเสริมให้บุคลากรมีค่านิยม EPTB 
 - การบริหารจัดการระดับส่วนงานจะมีการมอบหมายงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน โดยมี
การก ากับ ติดตาม โดยผู้อ านวยการส านักทดสอบร่วมกับคณะกรรมการบริหารส านักทดสอบฯ ยกเว้นในกรณีที่มี
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายส่วนงาน ในการบริหารส านักทดสอบฯ ของคณะผู้บริหารใน
ปัจจุบันให้ความส าคัญกับการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์และให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของตนที่มีต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของส านักทดสอบฯ อย่างไรก็ดีจะมีการก ากับดูแลตนเอง และการก ากับดูแลตามสายงาน
ที่สังกัด และมีการติดตามการปฏิบัติงานผ่านการประชุมประจ าเดือนของส านักทดสอบฯ และการติดตามรอบครึ่งปี 
และก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
 
8. กลุ่มผู้เรียนหลักและลูกค้าหลักคือ 
กลุ่มผู้เรียนหลัก คือ 

นิสิตปริญญาโท 
ลูกค้าหลัก คือ 

1) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่รับบริการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ สอบแนะแนว สอบจัดชั้นเรียน และสอบวัด
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สมรรถนะของนักเรียน 
2) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่รับบริการการสร้างข้อสอบ การจัดสอบ เพื่อคัดเลือกพนักงาน หรือการ

คัดเลือกนักเรียนเพ่ือให้ทุนการศึกษา 
3) หน่วยงานระดับชาติที่บริการการบริหารจัดการสนามสอบระดับจังหวัด 
4) หน่วยงานการศึกษาระดับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่ขอรับบริการการสอบวัดสมรรถนะทางภาษา 
5) มหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีขอเป็นคู่ความร่วมมือในการพัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะทางภาษา 

 
แต่ละกลุ่มมีความต้องการหลักคือ 

นิสิตปริญญาโท (ซึ่งรับจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา) 
  - การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  - กระบวนการสนับสนุนให้จบการศึกษาภายใน 2 ปี 
  - การเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้จากอาจารย์และบุคลากรของส านักทดสอบฯ 
  - การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 

ลูกค้าหลัก 
1) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน  
  - การบริการข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียน 
  - สร้างข้อสอบเพ่ือวัดสมรรถนะของนักเรียน 
2) หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
  - การบริการข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
  - สร้างข้อสอบเพ่ือเก็บเป็นคลังข้อสอบส าหรับการคัดเลือกพนักงาน และเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
3) หน่วยงานระดับชาติที่บริการการบริหารจัดการสนามสอบระดับจังหวัด 
4) หน่วยงานการศึกษาระดับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่ขอรับบริการการสอบวัดสมรรถนะทางภาษา 
5) มหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีขอเป็นคู่ความร่วมมือในการพัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะทางภาษา 

 
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญได้แก่  

1) ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2) คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบ 
 

มีความต้องการหลักคือ 
ความเป็นมืออาชีพด้านสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ และการบริหารจัดการสนามสอบอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  
10.  ผู้ส่งมอบหลักได้แก่  

1) ทีไ่ม่เป็นทางการคือ บุคลากรจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ค าปรึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกายภาพ และวิศวกรรมโครงสร้าง  

2) ที่เป็นทางการคือหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภาคเอกชนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผู้ผลิตวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบบทดสอบ และการสร้างนวัตกรรมในการบริการการทดสอบเพื่อให้
เกิด Platform การบริการด้านการสอบใหม่ ๆ ของส านักทดสอบฯ 
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บทบาทส าคัญต่อระบบงานของคณะฯ และการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันคือ 
มีส่วนส าคัญในการเป็นต้นน้ าและกลางน้ าของงานผลิตและงานบริการ 

11. คู่ความร่วมมือที่ส าคัญได้แก่  
1) บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เกษียณราชการ 
2) บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ปฏิบัติงานในคณะวิชาต่าง ๆ 
3) บุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
4) บุคลากรสายปฏิบัติการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
บทบาทส าคัญต่อระบบงานของคณะฯ และการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันคือ 

พัฒนาคุณภาพของแบบทดสอบให้ได้มาตรฐานและร่วมบริหารจัดการการสอบ 
 

12. ข้อก าหนดส าคัญในในห่วงโซ่อุปทานได้แก่ 
1) การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทั้งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการด าเนินงานของ 

ส านักทดสอบฯ 
2) ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
3) การอนุเคราะห์และสนับสนุนในฐานะสนามสอบ 

 
13. สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน: ล าดับในการคัดเลือก จ านวนตัวเลือก อัตราการเติบโตในระดับหลักสูตร/สาขา 

การให้บริการการสอบ และการบริการวิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ มีการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
แสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
แสดงผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ประเภท 
กำรแข่งขัน 

คู่แข่งขัน ผลกำรด ำเนินงำน 
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

การบริการ
การสอบ 

หน่วยงานด้านการทดสอบ
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ได้แก่  
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 

จ านวนผู้รับบริการ 
ที่เป็นประจ าทุกปี  
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
จ านวนหน่วยงานและ
จ านวนคนรับบริการ เมื่อ
เปรียบ เทียบจาก พ.ศ. 
2559 ถึงปัจจุบัน  
 

1. ระบบและกลไกการบริการ 
ที่มีคุณภาพ 
2. คุณภาพของบุคลากรของส านัก
ทดสอบฯ ทั้งสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนวิชาการ 
3. มาตรฐานการคัดเลือกบุคลากร
ระดับคุณภาพท่ีสนับสนุนงานของ
ส านักทดสอบฯ จากภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. มาตรฐานการสร้างและ 
ผลิตแบบทดสอบ 

 
การเรียนการสอน หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ได้ข้อมูลจากทั้งบัณฑิตวิทยาลัย มศว และ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการแข่งขันการรับนิสิตและกระบวนการด าเนินการของหลักสูตรฯ 
แสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
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แสดงข้อมูลผลการรับนิสิตใหม่ของปีการศึกษา 2561, 2562 และ 2563 เฉพาะภาคเรียนที่ 1 
หลักสูตรฯ / สำขำวิชำ สังกัด 2561 2562 2563 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวิจยัและประเมินทางการศึกษา      

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

24 12 13 

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา      

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 4 8 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต  
สำขำวชิำวทิยำกำรกำรประเมิน      

มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

6 0 3 

หมำยเหตุ:  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
และในภาพรวมระดับประเทศ 

ส านักทดสอบฯ มีชื่อเสียงอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศ แต่ถ้าพิจารณาจากการให้บริการลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการเจ้าเดิมแบบต่อเนื่อง ส านักทดสอบฯ จะอยู่ในอันดับแรกของการแข่งขัน แต่ถ้าหากพิจารณาในกรณีที่เป็น
โครงการขนาดใหญ่ ระดับ 100 ล้านบาท ที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ส านักทดสอบฯ จะอยู่ในอันดับสามของ
การแข่งขัน โดยส่วนใหญ่แล้วอันดับการแข่งขันลดลงเนื่องจากการแข่งขันการลดราคาในงานบริการมากจนเกินไป ซึ่ง
อาจจะเพ่ิมความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการมากขึ้น คู่แข่งขันที่ส าคัญของส านักทดสอบฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ส านักทดสอบฯ มีการเติบโตของงานบริการอย่างต่อเนื่องที่เห็นได้ชัดเจนจากข้อมูลเชิงประจักษ์คือ จ านวน
โรงเรียนที่ขอรับบริการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 และ ม. 4 จะเพ่ิมจ านวนขึ้น การบริการสอบคัดเลือก
นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในงานบริการประเภทเดียวกัน ส านักทดสอบฯ จะอยู่ในอันดับแรกของการแข่งขัน และมี
การขยายขนาดโรงเรียนที่ขอรับบริการเพ่ิมข้ึนประมาณปีละ 20% 

ส านักทดสอบฯ ยังมีการเพ่ิมประเภทของแบบทดสอบที่ให้บริการ จากที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดความถนัด ในปัจจุบันมีความหลากหลาย มีทั้งแบบทดสอบทางจิตวิทยา 
แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบสมรรถนะการใช้ภาษาไทย และแบบทดสอบสมรรถนะการท างาน เป็นต้น และยัง
บริการการสร้างแบบทดสอบแบบอ่ืน ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการอีกด้วย 

ด้านหลักสูตร ส านักทดสอบฯ ประสบปัญหาด้านจ านวนนิสิตที่ลดน้อยลง ไม่สามารถเพ่ิมจ านวนนิสิตได้ตาม
เป้าหมายของหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นเช่นเดียวกับหลักสูตรอื่น ๆ ในทุก ๆ มหาวิทยาลัย  ความสามารถในการ
แข่งขันกับหลักสูตรอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ท าได้ยาก เพราะมีคู่แข่งขันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
14. การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินการของคณะฯ ได้แก่ 

ส านักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะ
เทคโนโลยีด้านการทดสอบเปลี่ยนแปลงไปจากยุคการสอบด้วยกระดาษ (Paper Based Test) ไปเป็น Computer 
Based Test  และเป้าหมายในศตวรรษ 21 คือ การพัฒนา Digital platform ส าหรับการทดสอบและยังเกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมด้านการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอบและคลังข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักทดสอบฯ ได้
ด าเนินการมีการปรับนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้มีนวัตกรรมด้านการทดสอบตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน ได้มีการทดลอง
ระบบแรกคือ การทดสอบสมรรถนะการใช้ภาษาไทยผ่านระบบ Computer หรือ Digital ซึ่งจะเริ่มให้บริการแล้วในปีนี้  

การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการทดสอบนี้ ท าให้ส านักทดสอบฯ มีโอกาสในการแข่งขัน
เพ่ิมมากขึ้น เพราะเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีไม่จ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบั น ความต้องการของ 
สังคมดิจิทัลและในคนเจเนอเรชั่นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังท าให้ส านักทดสอบฯ มีคู่ส่ง
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มอบและคู่ความร่วมมือใหม่ ๆ ที่สร้างโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น ดังเช่น โปรแกรมเมอร์ องค์กรทางการศึกษาที่
สนับสนุนพื้นที่ภาคสนาม และน ามาสู่การได้มาซึ่งลูกค้ารายใหม่ เป็นต้น 

ด้านหลักสูตร ส านักทดสอบฯ จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และเพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับนวัตกรรมด้านการทดสอบ ส านักทดสอบฯ จะต้องใช้นวัตกรรมทางทดสอบเป็นฐานด้านการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรระยะสั้น และปรับปรุงรูปแบบให้เป็นแบบ Module เพ่ือให้ตอบสนองนโยบายของบัณฑิต
วิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ในขั้นด าเนินการ 
 
 
15. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันได้แก่ . 

แหล่งที่มาของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในธุรกิจบริการการทดสอบ คือ ผู้รับบริการบางส่วนจะให้
ข้อมูลของคู่แข่งขัน และให้ข้อมูลความพึงพอใจของการรับบริการในโครงการที่ผ่านมา และเหตุผลที่ยังใช้บริการจาก
ส านักทดสอบฯ ที่ส าคัญคือ ความส าเร็จของงานตามเป้าหมายที่ผู้รับบริการต้องการ และท าให้มีความเชื่อมั่นที่มีต่อ
ส านักทดสอบฯ เพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นจุดตัดสินในในการรับบริการต่อเนื่องกับส านักทดสอบฯ 

 
16. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ของคณะฯ ใน 
ด้านพันธกิจ 

1) การแข่งขันด้านบริการการสอบที่สูงขึ้น มีคู่แข่งรายใหม่เพ่ิมข้ึน 
2) ความต้องการใช้การสอบแบบดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
3) จ านวนประชากรลดลง และจ านวนผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาโทลดลง 

 
ด้านปฏิบัติการ 

1) การปรับตัวจากการให้บริการแบบดั้งเดิมของการสอบแบบกระดาษ ไปสู่การให้บริการแบบ Digital platform 
2) การพัฒนาแบบทดสอบที่ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของ New Gen เช่น การทดสอบทักษะหรือ

สมรรถนะที่ส าคัญในการท างาน หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน ที่ท าให้มีความ
ต้องการแบบทดสอบวัดสมรรถนะทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

3) การพัฒนาห้องสอบจากการสอบแบบกระดาษเป็นการสอบแบบ Digital platform ซึ่งขณะนี้ มีความต้องการ
เพ่ิมสูงขึ้นจากองค์กรระดับชาติ เช่น สทศ และ สพฐ เป็นต้น  
 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส านักทดสอบฯ มีการด าเนินการให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทางวิชาการและการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเข้าร่วมโครงการ ASOK MODEL ด้วยการ
ท าโครงการวัดและพัฒนา Soft Skills ของประชาชนในถนนอโศกที่เข้าร่วมโครงการ  
 
ด้านทรัพยากรบุคคล  

การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้แก่ การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 
การเลื่อนระดับต าแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 
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17. ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ในด้านพันธกิจ 
1) องค์ความรู้ด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
2) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ของบุคลากร ด้านการสร้าง พัฒนาแบบทดสอบ และบริหารการสอบ 
3) ชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนาน ความพร้อม ความสามารถและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

 
ด้านปฏิบัติการ 

1) การปรับตัวจากการให้บริการแบบดั้งเดิมของการสอบแบบกระดาษ ไปสู่การให้บริการแบบ Digital platform 
2) ทรพัยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการพัฒนาแบบทดสอบที่ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของ New Gen เช่น 

การทดสอบทักษะหรือสมรรถนะที่ส าคัญในการท างาน หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเคลื่อนย้าย
แรงงาน ที่ท าให้มีความต้องการแบบทดสอบวัดสมรรถนะทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และ 

3) ความพร้อมทางกายภาพในการพัฒนาห้องสอบจากการสอบแบบกระดาษเป็นการสอบแบบ Digital platform 
ซึ่งขณะนี้ มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นจากองค์กรระดับชาติ เช่น สทศ และ สพฐ เป็นต้น  

4) นโยบายของผู้บริการที่สนับสนุน 
 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส านักทดสอบฯ มีการด าเนินการให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทางวิชาการและการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเข้าร่วมโครงการ ASOK MODEL ด้วยการ
ท าโครงการวัดและพัฒนา Soft Skills ของประชาชนในถนนอโศกที่เข้าร่วมโครงการ  
 
ด้านทรัพยากรบุคคล 

1) บุคลากรที่มีความรู้และความช านาญในกระบวนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
2) ความร่วมมือที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นทั้งผู้รับบริการและ

เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับส านักทดสอบฯ ที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน 
3) มีเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มที่จะมีความร่วมมือกันต่อเนื่อง

ในอนาคต 

 
18. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯ ได้แก่ 

1) การพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน UK Professional Standards Framework (UKPSF) ซึ่งได้รับการรับรอง
แล้ว 1 คน และอยู่ระหว่งการพัฒนาอีก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

2) การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับการประเมินระดับ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) 
3) การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ การใช้ระบบ  Lean enterprise 

และการบริหารความเสี่ยง (Risk management) 
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6. แผนพัฒนำองค์กรในระยะ 3 ปี  
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติกำรที่ได้เรียงล ำดับควำมส ำคัญแล้ว จ ำนวน.....1......แผน ดังนี้ 
Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 1 
หัวข้อเรื่อง : กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรสอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มำตรฐำน 
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการสอบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. หัวหน้าโครงการ รักษาการผู้อ านวยการ 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร(SA/OA) 
เพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันการบริการการทดสอบเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้น
น า 1 ใน 3 ของประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของส านักทดสอบ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีศูนย์บริการสอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน 
5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ

ด าเนินการEdPEx 
แผนปฏิบัติการที่ส าคัญทั้งระยะสั้นของส านักทดสอบฯ คือ การด าเนินการเพ่ือพลิก
โฉมส านักทดสอบฯ สู่การบริการการทดสอบแบบดิจิทัล และระยะยาวคือการ
เพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันการบริการการทดสอบ 

6. คณะท างาน คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการสอบอิเล็กทรอนิกส์ 
7. กระบวนการและข้ันตอน ขั้นเตรียมการ แต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดผู้รับผิดชอบประชุมคณะกรรมการ 

วางแผนด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ ปรับพ้ืนที่และสร้างศูนย์ทดสอบ สร้าง Soft ware ส าหรับการ
ทดสอบดิจิทัล พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้างการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

1 ปี  

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ไดศู้นย์บริการสอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน 
10. งบประมาณ และแหล่ง 6,400,000.- บาท จาก งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

2565 
11.  การรายงานผล รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

รายงานผลต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2562 
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แผนด ำเนินงำน 

 
ขั้นตอนด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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.ขั้นเตรียมการแต่งตั้ง
คณะท างาน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 

X X X X         

2.ประชุมคณะกรรมการ 
วางแผนด าเนินงาน 

            

3.ขั้นด าเนินการปรับพื้นที่
และสร้างศูนย์ทดสอบ 

                 

4.สร้าง Soft ware ส าหรับ
การทดสอบดิจิทัล 

            

5.พัฒนาระบบเตรียมความ
พร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี
ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างการ
ติ ดตั้ งระบบคอมพิ ว เตอร์
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
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ส่วนที่ 2 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำร (รำยงำนตั้งแต่ปีที่ 2-3) 

 

โปรดรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินการที่เกิดข้ึนจ าแนกตามเกณฑ์ EdPEx ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้หรือใน
ส่วนอื่นๆท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการ ทั้งนี้ หากไม่มีผลด าเนินการในหัวข้อใด โปรดเว้นว่างไว้ 
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หมวด 1 กำรน ำองค์กร  

หัวข้อ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.1 กำรน ำองค์กรโดยผู้น ำระดับสูง : ผู้น ำระดับสูงน ำ
องค์กรอย่ำงไร  

  
    

  
ก วิสัยทัศน์และค่านิยม พิจารณาความ

เหมาะสม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
บุคลากรส านักทดสอบฯ  

ปรับค่านิยม EPTB 
และขับเคลื่อนให้ทุก
คนมีค่านิยมของ
ส านักฯ 

 คณะผู้บริหาร 

 ข การสื่อสาร การสื่อสารด้วย IT การท าระบบการสื่อสารด้วย IT 
ภายในองค์กร 

เริ่มมีการทดลองใช้
และพัฒนาระบบให้
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานฯ 
ส านักทดสอบ  

ค พันธกิจและผลการด าเนินการของสถาบัน - ขยายฐาน
ผู้รับบริการ 
- เพ่ิมจ านวน
ผู้เรียน  

- พัฒนาระบบการสอบแบบ Digital 
- สร้างหลักสูตรระยะสั้น 
- สร้างหลักสูตรปริญญาโท แผน ข  
ที่รองรับหลักสูตรระยะสั้น 

 ก าลังด าเนินการ  บุคลากรของส านักฯ  

1.2   กำรก ำกับดูแลองค์กรและกำรสร้ำงประโยชน์ให้สังคม 
: สถำบันด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรก ำกับดูแลองค์กรและ
สร้ำงประโยชน์ให้สังคม 

        

ก การก ากับดูแลองค์กร     

ข การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม     

ค การสร้างประโยชน์ให้สังคม         
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หมวด 2 กลยทุธ์     
 

หัวข้อ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์ : สถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร
จัดท ำกลยุทธ์ 

  
      

ก กระบวนการจัดท ากลยุทธ์          

ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์     

2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ : สถำบันน ำกลยุทธ์ไปสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงไร 

        

ก การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ          

ข การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ          
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หมวด 3 ลูกค้ำ 
 

หัวข้อ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 ควำมคำดหวังของลูกค้ำ : สถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร
รับฟังผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และก ำหนดหลักสูตร และ
บริกำรฯ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและลูกค้ำ
กลุ่มอ่ืนอย่ำงไร 

  

      

ก การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน          

ข การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการก าหนด
หลักสูตรและบริการฯ   

        

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ : สถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืนและประเมิน
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน 

        

ก ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ           

ข การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

        

ค การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด     
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หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้     
หัวข้อ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำรขององค์กร : สถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไรใน
กำรวัด วิเครำะห์และเพื่อน ำมำปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบัน 

        

ก การวัดผลการด าเนินการ         

ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ          

ค การปรับปรุงผลการด าเนินการ         

4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ : 
สถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรสำรสนเทศและ
สินทรัพย์ทำงควำมรู้ของสถำบัน 

        

ก ข้อมูล และสารสนเทศ         

ข ความรู้ของสถาบัน         
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หมวด 5 บุคลำกร 
หัวข้อ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

5.1 สภำวะแวดล้อมด้ำนบุคลำกร : สถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไร
ในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกรที่เกื้อหนุนและมี
ประสิทธิผล 

  
      

ก ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร   
     

ข บรรยากาศการท างานของบุคลากร  ตระหนักถึง
เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
งานตามกลยุทธ์ 

 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงานและก ากับ 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

 บุคลากรของส านักฯ 

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร         
ก การประเมินความผูกพันของบุคลากร    

      

ข วัฒนธรรมองค์กร  
   

ค การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา   
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หมวด 6 กำรปฏิบัตกิำร 

หัวข้อ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
6.1 กระบวนกำรท ำงำน : สถำบันมีวิธีกำรออกแบบ จัดกำร
และปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำรและตอบสนอง
ต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญอย่ำงไร 

  
      

ก การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนอง
ต่อพันธกิจอ่ืนๆ และกระบวนการ 

  
      

ข การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ    
      

ค การจัดการเครือข่ายอุปทาน    
      

ง การจัดการนวัตกรรม  
   

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร : สถำบันท ำให้ม่ันใจได้
อย่ำงไรว่ำกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิผล 

  
      

ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ    
      

ข ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์    
      

ค การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน    
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หมวด 7 ผลลัพธ ์

หัวข้อ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบริกำร
ที่ตอบสนองต่อลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และด้ำนกระบวนกำร 
: ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบริกำรที่
ตอบสนองต่อลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และด้ำนประสิทธิผล
ของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร 

        

ก ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำน
บริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ 

        

          

          

          

          

          

ข ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน         

          

          

          

          

          

ค ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน         
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หัวข้อ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
     

     

     

     

     

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ : ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำเป็นอย่ำงไร 

        

ก ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน     

          

          

          

          

          

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร : ผลกำรด ำเนินกำรด้ำน
กำรมุ่งเน้นบุคลำกรมีอะไรบ้ำง 

        

ก ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร     
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หัวข้อ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
          

          

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแล
องค์กร : ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับ
ดูแลองค์กรเป็นอย่ำงไร 

        

ก ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแลองค์กร 
และกำรสร้ำงประโยชน์ให้สังคม 

    

          

          

          

          

          

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน ตลำดและกล
ยุทธ์ : ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมม่ันคง
ทำงกำรเงินและกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นอย่ำงไร 

        

ก ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด         
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หัวข้อ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
          

ข ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ         

          

          

          

          

          
 


