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ค าน า 

 
 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ เป็นหน่วยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   
ซึ่งภำรกิจทั้งหมดสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
 รำยงำนฉบับนี้จัดท ำเพ่ือน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ  
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเ พ่ือกำรด ำ เนินกำรที่ เป็น เลิศ ซึ่ ง เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกผู้ส่งมอบและคู่ควำม
ร่วมมือ แม้จะได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 แต่ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรลุล่วงตำมภำรกิจ
และได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงดีจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภำยในมหำวิทยำลัย ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ
ขอขอบพระคุณอย่ำงสูง 
 ควำมผิดพลำดใด ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรจัดท ำรำยงำน ส ำนักทดสอบฯ ต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 
และหวังว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีควำมสนใจ 
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โครงร่างองค์กร 

(Organizational Profile) 
ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

 
 

P.1 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ จัดตั้งเมื่อ 26 เดือนมิถุนำยน 2504 เป็นแผนกหนึ่งของคณะ

วิชำวิจัยกำรศึกษำ วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำประสำนมิตร มีภำรกิจด้ำนกำรสร้ำงแบบทดสอบและกำรวิจัยทำง
กำรศึกษำ ต่อมำ พ.ศ. 2517 วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำได้รับกำรยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยศรี นครินทรวิโรฒ 
ส ำนักทดสอบฯ ได้รับกำรยกฐำนะให้เทียบเท่ำคณะและเรียกชื่อใหม่เป็น “ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและ
จิตวิทยำ”  
 ด้ำนกำรสอน ได้เริ่มเปิดสอนประกำศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร 2 ปี และต่อมำพัฒนำเป็นหลักสูตร
ปริญญำโททำงกำรวัดผลกำรศึกษำเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี  พ.ศ. 2547 - 2552 เปิดหลักสูตร
ปริญญำโทสำขำวิทยำกำรกำรประเมิน และได้ปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2555 และเปิดสอนนิสิต
ในปีกำรศึกษำ 2558 ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2529 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรับสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยใน
ก ำกับของรัฐ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ ยังคงมีพันธกิจหลัก คือ กำรบริกำรสอบด้ำนกำร
ทดสอบ กำรรำยงำนสภำพแวดล้อมขององค์กรครั้งนี้ จึงมีควำมสอดคล้องกับบริบทของส ำนักทดสอบฯ ดังนี้ 

 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 
(1) บริการที่ส าคัญและหลักสูตรตามพันธกิจ (SERVICE AND EDUCATIONAL PROGRAM and 

Service Offerings) 
ส ำนักทดสอบฯ มีวิธีกำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำร กำรศึกษำ และวิจัย เพ่ือตอบสนองพันธกิจที่ส ำคัญที่

ส่งผลต่อ ควำมส ำเร็จของส ำนักทดสอบฯ ด้ำนบริกำรและหลักสูตรดังนี้  
(1.1) บริการที่ส าคัญ ส ำนักทดสอบฯ มีกำรบริกำรด้ำนกำรทดสอบเป็นงำนหลัก กำรจัดกำร

บริกำรด้ำนนี้จึงมีเป้ำหมำยเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะหลักด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบ และกำรพัฒนำ 
ส ำนักทดสอบฯ อย่ำงยั่งยืน โดยกำรสร้ำงแบบทดสอบหลำกหลำยประเภทมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำยิ่ง กำรสร้ำง
ข้อสอบวัดจิตพิสัยและกำรวัดสมรรถนะ และกำรขยำยขอบเขตด้ำนกำรบริกำรกำรทดสอบจำกกำรทดสอบ
แบบดั้งเดิมเป็น Digital platform ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

(1.1.1) กำรจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นกำรบริกำรประจ ำปี 
ปีละ 1 ครั้ง มีโรงเรียนขอรับบริกำร มำกกว่ำ 50 โรงเรียนต่อปี  

(1.1.2) กำรบริหำรจัดกำรสอบระดับชำติ ในฐำนะศูนย์สอบของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) โดยบริหำรกำรสอบของสนำมสอบใน กทม จังหวัดนครนำยก ลพบุรี และสระบุรี 

(1.1.3) กำรสร้ำงข้อสอบและ/หรือกำรจัดสอบคัดเลือกพนักงำน มีทั้งหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงำนที่ขอรับ
บริกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกปีและหน่วยงำนใหม่  

(1.1.4) กำรจัดสอบแนะแนวนักเรียนของโรงเรียนต่ำง ๆ ในระดับชั้นประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ 
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(1.1.5)  กำรบริกำรสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบ หรือ กำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรทดสอบตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย เช่น TCAS GSAT เป็นต้น 
(1.1.6) กำรพัฒนำกำรบริกำรกำรทดสอบสู่ Digital platform จำกเดิมที่มีเพียงกำรทดสอบ

แบบกระดำษ (Paper testing) 
(1.1.7) กำรร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรทดสอบกับหน่วยงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

ได้แก่ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มหำวิทยำลัยปัญญำภิวัฒน์ มหำวิทยำลัยรังสิต 
และ Busan University of Foreign Studies (BUFS) 

(1.1.8) กำรบริกำรทดสอบสมรรถนะ เป็นกำรบริกำรสอบเพ่ือพัฒนำสมรรถภำพทำง
ภำษำไทยส ำหรับผู้พูดภำษำไทยเป็นภำษำต่ำงประเทศ ขณะนี้สำมำรถขยำยกำรบริกำรด้ำนกำรทดสอบ
สมรรถนะของนักเรียนในโรงเรียนนำนำชำติ และกำรทดสอบสมรรถนะของนิสิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  
(1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 
 ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร มีกำรให้บริกำรกำรสอบ และกำรบริกำรวิชำกำร กับหน่วยงำนต่ำง ๆ มีกำร
ด ำเนินงำนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง แสดงในตำรำงดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ประเภท 
การแข่งขัน 

คู่แข่งขัน ผลการด าเนินงาน 
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

กำรบริกำร
กำรสอบ 

หน่วยงำนด้ำนกำรทดสอบ
ของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ 
ได้แก่  
- จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
- มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
- มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
- มหำวิทยำลัยบูรพำ 

จ ำนวนผู้รับบริกำร 
ที่เป็นประจ ำทุกปี  
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในด้ำน
จ ำนวนหน่วยงำนและ
จ ำนวนคนรับบริกำร เมื่อ
เปรียบ เทียบจำก พ.ศ. 
2559 ถึงปัจจุบัน  
 

1. ระบบและกลไกกำรบริกำร 
ที่มีคุณภำพ 
2. คุณภำพของบุคลำกรของส ำนัก
ทดสอบฯ ทั้งสำยวิชำกำรและ 
สำยสนับสนุนวิชำกำร 
3. มำตรฐำนกำรคัดเลือกบุคลำกร
ระดับคุณภำพท่ีสนับสนุนงำนของ
ส ำนักทดสอบฯ จำกภำยใน และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
4. มำตรฐำนกำรสร้ำงและ 
ผลิตแบบทดสอบ 

 
(1.2) หลักสูตร 

(1.2.1) หลักสูตรปริญญำโททำงกำรวัดผลกำรศึกษำ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 
พ.ศ. 2547 - 2552 เปิดสอนหลักสูตรปริญญำโท สำขำวิทยำกำรกำรประเมิน และได้ปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปี 
พ.ศ. 2553 - 2555 และ เปิดสอนนิสิตในปีกำรศึกษำ 2558  

ระยะแรกมีกำรตอบรับของนิสิตระดับที่น่ำพอใจแต่ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และในระยะ
ต่อมำจ ำนวนนิสิตในหลักสูตรฯ ลดน้อยลงจนกระทั่งอำจจะมีผลกระทบกับส ำนักทดสอบฯ จึงมีควำมพยำยำม
ใน กำรเพ่ิมจ ำนวนผู้เรียนในหลักสูตรฯ  แต่ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จึงน ำมำสู่กำรตัดสินใจใน
กำรยุติกำรรับนิสิตใหม่ในปีกำรศึกษำ 2563 นี้  ข้อมูลหลักสูตรปริญญำโท หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
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(วท.ม.) สำขำวิชำวิทยำกำรกำรประเมิน ชื่อภำษำอังกฤษ: Master of Science Program in Evaluation 
Methodology รหัสหลักสูตร: 25470091103387 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรฯ ที่ใกล้เคียงกันทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ  
โดยฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน ได้รวบรวมข้อมูลผลกำรรับนิสิตใหม่ของปีกำรศึกษำ 2561, 2562 และ 2563 ใน
ภำคเรียนที่ 1 ของหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำที่มีควำมใกล้เคียงกับหลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรกำรประเมิน พบว่ำ ถ้ำจัดอันดับในกำรแข่งขันจำกจ ำนวนนิสิตที่รับเข้ำศึกษำ
ต่อในปีกำรศึกษำ 2563 หลักสูตรฯ มีจ ำนวนนิสิตเป็นอันดับที่ 4 และเม่ือพิจำรณำจำกจ ำนวนนิสิตของแต่ละที่
พบว่ำปีกำรศึกษำ 2563 หลักสูตรส่วนใหญ่มีจ ำนวนนิสิตที่เข้ำศึกษำต่อมำกกว่ำปีกำรศึกษำ 2562 แต่จ ำนวน
ยังไม่มำกเท่ำกับในปีกำรศึกษำ 2561  

(1.2.2) หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เริ่มมีกำรด ำเนินกำรสร้ำงหลักสูตรระยะสั้นในปีที่ผ่ำน
มำ 1 หลักสูตร และในปีนี้อีก 1 หลักสูตร ซึ่งเป็นกำรจัดกำรเพ่ือลดกำรควำมเสี่ยงอันเนื่องจำกจ ำนวนผู้สนใจ
ศึกษำในหลักสูตรลดน้อยลง อีกท้ัง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือใช้ในกำรจัดกำร และเป็นทำงเลือกอีกทำงหนึ่งส ำหรับผู้
ที่มีควำมสนใจที่จะศึกษำต่อทำงด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผลแต่มีเวลำน้อย เช่น กลุ่มบุคคลผู้ท ำงำนประจ ำ
กลุ่มบุคคลที่มีงำนท ำในต่ำงจังหวัด หรือนิสิตที่จบใหม่อยู่ในช่วงระหว่ำงหำงำนท ำ เป็นต้น อำจจะเลือกเข้ำ
ศึกษำในหลักสูตรนี้ก่อน เมื่อจบแล้วสำมำรถเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรกำรประเมินได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนซ้ ำอีก ทั้งนี้เพ่ือรับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มของผู้มำสมัครเข้ำเรียนน้อยลง   

(1.3) การวิจัย  
ส ำนักทดสอบฯ มีกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยโดยบุคลำกรของส ำนักทดสอบ เป็นงำนวิจัยที่รับทุน

วิจัยจำกหน่วยงำนวิจัยระดับชำติ จำกหน่วยงำนภำยนอก จำกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส ำหรับวิธีกำร
บริหำรทุนวิจัยของส ำนักทดสอบฯ จะเป็นกำรให้ทุนเพ่ือใช้ผลกำรวิจัยในกำรส่งเสริมพันธกิจกำรด้ำนกำร
บริกำรกำรทดสอบ กำรพัฒนำหลักสูตร และกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักทดสอบฯ เป็นหลัก  

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม (MISSION, VISION, VALUES, and Culture) 
ส ำนักทดสอบฯ ได้มีด ำเนินกำรวิเครำะห์สมรรถนะหลักของส ำนักทดสอบฯ พบว่ำ มีสมรรถนะหลักที่

แข็งแกร่งและโดดเด่นคือ กำรสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบที่มีคุณภำพมำตรฐำน และเมื่อน ำมำเชื่อมโยง  
กับกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร สังเครำะห์กลยุทธ์ และควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยตระหนักถึงวัฒนธรรมกำรร่วมแรงร่วมใจท ำงำนเป็นทีมเพ่ือกำรบรรลุเป้ ำหมำยของ
ส ำนักทดสอบฯ แล้วจึงน ำมำสู่กำรทบทวนและปรับปรุงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยมของส ำนักทดสอบฯ ใน
ปีงบประมำณ 2563 มีดังนี ้

พันธกิจ 
1. สร้ำง พัฒนำ เครื่องมือวัดที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ และได้รับควำมไว้วำงใจ เพ่ือกำรประเมิน

ส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ และทรัพยำกรมนุษย์ 
2. ส่งเสริม เผยแพร่ และบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกำรวัด กำรประเมิน กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำ

ทรัพยำกรมนุษย์ 
3. ศึกษำค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวัด และประเมินทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ

เพ่ือเผยแพร่แก่สังคม 
4. ผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวัด กำรประเมิน กำรวิจัยทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ ให้มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีจรรยำบรรณในวิชำชีพ 
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 วิสัยทัศน์ 
 “กำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรชั้นน ำ 1 ใน 3 ของประเทศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรด้วยกำรพัฒนำและ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรทดสอบกำรวัดและประเมิน” 
 ค่านิยม  
 ค่ำนิยมของส ำนักทดสอบฯ  
 E = Excellence มุ่งความเป็นเลิศ เพรำะงำนบริกำรด้ำนกำรทดสอบในปัจจุบันมีกำรแข่งขันสูง     
มีกำรเพิ่มจ ำนวนของหน่วยงำนที่ให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบเพ่ิมมำกข้ึน ดังนั้น ส ำนักทดสอบฯ จึงมีควำมมุ่งมั่น
ที่จะรักษำสมรรถนะกำรให้กำรบริกำรที่เป็นเลิศ เกินควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร และคำดหวังว่ำจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้ส ำนักทดสอบฯ มีควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรได้อย่ำงยั่งยืน 
 P = Professionalism ความเป็นมืออาชีพ งำนบริกำรด้ำนกำรทดสอบ ทั้งกำรสร้ำงแบบทดสอบ 
และกำรจัดสอบต้องอำศัยควำมเป็นมืออำชีพด้ำนกำรวัดและประเมินผล บุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ ทุกคน 
จะได้รับกำรถ่ำยทอดและพัฒนำควำมเป็นมืออำชีพในงำนบริกำรด้ำนทดสอบอยู่เสมอ ทั้งในสำยวิชำกำรและ
สำยปฏิบัติกำร 
 T = Team ท างานเป็นทีม เป็นหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนของส ำนักทดสอบฯ บุคลำกรทุกคน   
จะมีควำมพร้อมในกำรท ำงำนในฐำนะของหัวหน้ำทีมและสมำชิกในทีม เพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของ  
กำรท ำงำนในแต่ละครั้ง และเมื่อมีประเด็นปัญหำที่ต้องกำรกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน บุคลำกรทุกคนพร้อมที่จะ
ท ำงำนร่วมกันทั้งในเวลำและนอกเวลำรำชกำรเพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำส ำเร็จลุล่วง สิ่งนี้ถือได้ว่ำ มีกำรถ่ำยทอด
ทำงสังคมมำอย่ำงยำวนำน  
 B = Business partnership เป็นพันธมิตรในการท างาน  กำรมีผู้รับบริกำรเป็นพันธมิตรมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำรของส ำนักทดสอบฯ เพรำะจะท ำให้รักษำฐำนผู้รับบริกำรไว้ได้และยัง
สำมำรถขยำยฐำนผู้รับบริกำรได้อีกด้วย เพรำะมีผู้รับบริกำรกลุ่มใหม่ ๆ ที่ได้รับค ำแนะน ำและสนับสนุนให้ใช้
บริกำรของส ำนักทดสอบฯ จนกระทั่งท ำให้มีจ ำนวนผู้รับบริกำรเพ่ิมขึ้นทุกปี นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนำจิตบริกำร (Service Mind) ให้แก่บุคลำกรทุกคน เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนสำมำรถให้กำรบริกำรแก่
ผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับเกินควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile)  

บุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ จ ำนวนรวม 31 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ บุคลำกรสำย
วิชำกำร (13 คน) และสำยปฏิบัติกำร (17 คน) ในส่วนของบุคลำกรสำยวิชำกำร คืออำจำรย์ประจ ำ ส ำนัก
ทดสอบฯ นอกเหนือจำกควำมเชี่ยวชำญในกำรสอนแล้ว ทุกคนมีสมรรถนะสูงมำกในกำรออกข้อสอบ 
กำรวิพำกษ์ข้อสอบ และปรับปรุงข้อสอบให้ได้คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนทำงวิชำกำร รวมทั้ง กำร
บริหำรจัดกำรสนำมสอบ  

ส ำหรับกำรพัฒนำตนเองในทำงวิชำชีพ คณำจำรย์มีกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำรอยู่เสมอ ท ำให้มี
คณำจำรย์ส่วนใหญ่มีต ำแหน่งวิชำกำร และผลิตผลงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือสั่งสมผลงำนให้ได้ตำมเกณฑ์ โดยส่วน
ใหญ่คณำจำรย์มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำระดับปริญญำเอก และมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
ดังแสดงในตำรำงที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ระดับกำรศึกษำ และต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

ระดับการศึกษา สายวิชาการ 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
- รองศำสตรำจำรย์ - (2) (2) 
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 1 6 (1) 7(1) 
- อำจำรย์ 1 5 (*1) 6 

รวม 2 11 13 
หมายเหตุ: (1) หมำยถึง อยู่ระหว่ำงกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

(2) หมำยถึง อยู่ระหว่ำงกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์ 
(*1) หมำยถึง ช่วยรำชกำร ณ วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (ตั้งแต่ 3 ก.ย. 2561) 

 
ส ำหรับบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่คือ ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ นอกจำกจะมีสมรรถนะตำม

สำยงำนแล้วทุกคนมีสมรรถนะสูงในกำรจัดกำรสนำมสอบ ส ำนักทดสอบฯ มีกำรสนันสนุนให้บุคลำกรสำย
ปฏิบัติกำรได้มีกำรพัฒนำสมรรถนะที่สนันสนุนงำนตำมพันธกิจของส ำนักทดสอบฯ เช่น กำรสนับสนุน
ทุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท ในปัจจุบันมีบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรสนันสนุนให้เรียนต่อ
ปริญญำโทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนันสนุนกำรพัฒนำระบบ Digital testing 1 คน และมีนักวิชำกำร
ศึกษำได้รับกำรสนันสนุนให้เปลี่ยนต ำแหน่งเป็นนักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับช ำนำญกำร เพ่ือส่งเสริมโอกำสให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพโดยสำมำรถปรับสถำนะเป็นนักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

ในปัจจุบันบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ดังแสดงในตำรำงที่ 3 
 

ตารางท่ี 3  ระดับกำรศึกษำ และต ำแหน่งงำนของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 
ระดับการศึกษา   สายปฏิบัติการ   
 ต่ ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ประเภทต าแหน่งงาน ปริญญาตรี    
- พนักงำนมหำวิทยำลัย 
งบประมำณแผ่นดิน 

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

- ลูกจ้ำงประจ ำ - 1 - - 1 
รวม 1 9 (1) 6 2 18 (1) 

หมายเหตุ: (1) หมำยถึง อยู่ระหว่ำงศึกษำต่อในระดับปริญญำโท 1 รำย และได้รับกำรสนันสนุนทุนศึกษำใน
ปริญญำโท (50,000 บำท) 
(*1) หมำยถึง ได้รับกำรสนันสนุนทุนศึกษำในปริญญำโท (50,000 บำท) 

 

นอกจำกนี้ ส ำนักทดสอบฯ ยังมีกำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกรที่ด ำเนินกำรเป็น
ประจ ำ และที่ด ำเนินกำรเป็นพิเศษเมื่อมีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนและควำมเสี่ยงที่เกิดจำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอก ได้แก่ 1) กำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกรที่ด ำเนินกำรเป็นประจ ำ และ 2) กำรดูแล
สุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกรที่ด ำเนินกำรเป็นพิเศษ 
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ช่วงปี 2562-2564 ที่ผ่ำนมำมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทย ส ำนักทดสอบฯ เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 
และได้น ำประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้ดังกล่ำว มำประยุกต์ใช้ในกำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยของ
บุคลำกร รวมผู้ส่งมอบ และทั้งคู่ควำมร่วมมือ โดยส ำนักทดสอบฯ ได้ท ำกำรควบคุมกำรจัดสรรพ้ืนที่ ชี้แจง
วิธีกำรควบคุมในกำรปฏิบัติงำน กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อกำรใช้งำน 

ส ำนักทดสอบฯ ยังจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ โดยมีกำรจัดโครงกำรฝึกซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ เพ่ือเรียนรู้ทฤษฎีกำรเกิดเพลิงไหม้ กำรแบ่งประเภทไฟ จิตวิทยำเมื่อเกิดเพลิง
ไหม้ กำรป้องกันแหล่งก ำเนิดของกำรติดไฟ วิธีกำรประยุกต์ใช้อุปกรณ์กำรดับเพลิงต่ำง ๆ ภำยในอำคำร และ
ฝึกปฏิบัติวิธีกำรเอำตัวรอดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอำคำร ซ้อมแผนดับเพลิง พร้อมติดตั้งถังดับเพลิงและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเตรียมถังดับเพลิงและลูกบอลดับเพลิง ให้มีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 
มีเครื่องเตือนควันไฟ ป้ำยทำงหนีไฟ ป้ำยสัญลักษณ์ถังดับเพลิง และบันไดหนีไฟ 
 ส ำนักทดสอบฯ มีระบบควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิต กำรเก็บ และกำร
รักษำควำมมั่นคงของแบบทดสอบ ได้แก่ คีย์กำร์ด และระบบสแกนลำยนิ้วมือ เพ่ือรักษำควำมปลอดภัยและ
ปกป้องทรัพย์สินส ำคัญ โดยติดตั้งที่ประตูห้องข้อสอบ ห้องอัดส ำเนำ ห้องส ำนักงำน และห้องพักอำจำรย์ 
 ด้ำนสุขภำพของบุคลำกร  ส ำนักทดสอบฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพบุคลำกรในกำรออกก ำลังกำย
แบบไม่หักโหม โดยจัดกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยโดยกำรเต้นบำสโลบ ทุกสัปดำห์ในวันพุธ เป็นเวลำ  
30 - 45 นำที ซึ่งเป็นกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรที่แฝงอยู่ในโครงกำรพัฒนำจิตบริกำรเพ่ือควำมเป็นเลิศ และ
มีอุปกรณ์ออกก ำลังกำยอ่ืน ๆ จัดให้บุคลำกรได้แกก ำลังกำยตำมอัธยำศัย 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 

(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ เป็นส่วนงำนด้ำนบริกำรที่มีกำรสอนในหลักสูตรปริญญำโท 

สังกัดมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถูกก ำกับงำนด้ำนบริหำรองค์กรโดยอธิกำรบดี และคณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภำยใต้พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 

 โครงสร้ำงของส ำนักทดสอบฯ ด้ำนกำรน ำองค์กรประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร โดยมีกำรสนันสนุนกำร
น ำองค์กรโดยรองผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ และมีกำรก ำกับ ถ่วงดุล  
โดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ ในระดับรองลงมำคือ กำรบริหำรงำนโดยหัวหน้ำฝ่ำย 3 ฝ่ำย และ
ส่วนของส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรฯ ได้แก่ 1) ฝ่ำยสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบ 2) ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร             
3) ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ อย่ำงไรก็ดีบุคลำกรทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงสร้ำงดังกล่ำว  

กำรบริหำรส ำนักทดสอบฯ ใช้หลักกำรบริหำรงำนส ำนักทดสอบฯ ใช้แนวคิดกำรบริหำรแบบมี 
ส่วนร่วมควบคู่กับกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจตำมโครงสร้ำงของส ำนักทดสอบฯ โดย 

- กำรบริหำรระดับส ำนักมีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรและตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรผ่ำน
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักทดสอบฯ โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนคุณธรรม         มี
ควำมโปร่งใส ใช้ระบบบริหำรจัดกำรแบบลีน (Lean Management) และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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และกำรสื่อสำร (Information Communication Technology : ICT) ในกำรติดต่อประสำนงำนกำรให้ 
บริกำร และกำรติดตำมประเมินผล และส่งเสริมให้บุคลำกรมีค่ำนิยม EPTB 
 - กำรบริหำรจัดกำรระดับส่วนงำนจะมีกำรมอบหมำยงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส่วนงำน 
โดยมีกำรก ำกับ ติดตำม โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักทดสอบฯ ยกเว้นใน
กรณีที่มีโครงกำร/กิจกรรมที่ต้องบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกหลำยส่วนงำน ในกำรบริหำรส ำนักทดสอบฯ ของ
คณะผู้บริหำรในปัจจุบันให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรแบบมุ่งผลลัพธ์และให้บุคลำกรทุกคนตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของตนที่มีต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของส ำนักทดสอบฯ อย่ำงไรก็ดีจะมีกำรก ำกับดูแล
ตนเอง และกำรก ำกับดูแลตำมสำยงำนที่สังกัด และมีกำรติดตำม    กำรปฏิบัติงำนกรณีเร่งด่วนผ่ำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนของส ำนักทดสอบฯ และกำรติดตำมรอบครึ่งปี และก่อนสิ้นปีงบประมำณ  

(2) ผู้ เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Students, Other CUSTOMERS and 
STAKEHOLDERS)  

ส ำนักทดสอบฯ มีลูกค้ำที่เป็นเป็นผู้รับบริกำรด้ำนกำรทดสอบ เป็นหัวใจส ำคัญ กลุ่มผู้รับบริกำรได้แก่  
1) สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่รับบริกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนต่อ สอบแนะแนว สอบจัดชั้นเรียน และ
สอบวัดสมรรถนะของนักเรียน รวมจ ำนวนมำกกว่ำ 50 โรงเรียน 2) หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนที่รับ
บริกำรกำรสร้ำงข้อสอบ กำรจัดสอบ เพ่ือคัดเลือกพนักงำน หรือกำรคัดเลือกนักเรียนเพ่ือให้ทุนกำรศึกษำ  
3) หน่วยงำนระดับชำติที่บริกำรกำรบริหำรจัดกำรสนำมสอบระดับจังหวัด 4) หน่วยงำนกำรศึกษำระดับ
โรงเรียน วิทยำลัย และมหำวิทยำลัยที่ขอรับบริก ำรกำรสอบวัดสมรรถนะทำงภำษำ เป็นต้น และ  
5) มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศที่ขอเป็นคู่ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำแบบทดสอบวัดสมรรถนะทำงภำษำ กล่ำว
ได้ว่ำ ผู้รับบริกำรทุกส่วนมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญคือ ควำมเป็นมืออำชีพด้ำนสร้ำงและพัฒนำ
แบบทดสอบ และกำรบริหำรจัดกำรสนำมสอบอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

ด้ำนหลักสูตร นิสิตมีควำมคำดหวังกำรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และสั่งสมประสบกำรณ์กำรประเมิน 
เพ่ือสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในกำรประกอบอำชีพ ควำมคำดหวังในกำรได้รับกำรดูแล เอำใจใส่ และติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ ส่งเสริมให้จบกำรศึกษำภำยใน 2 ปี นอกจำกนี้ ยังมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญของส ำนัก
ทดสอบ ฯ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลำกรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีส่วนในกำร
สร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบ กำรบริหำรจัดกำรสนำมสอบ ของส ำนักทดสอบฯ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้เข้ำสอบทุกคน ที่ส ำคัได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียน ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกจำกกำรบริกำรของส ำนักทดสอบ 
ฯ กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่ำนี้ ต่ำงก็ต้องกำรให้กระบวนกำรสอบตัดสินผลอย่ำงยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และมีควำมเสมอภำค  

(3) ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Suppliers, PARTNERS, and 
COLLABORATORS)  

ผู้ส่งมอบของส ำนักทดสอบฯ ที่ไม่เป็นทำงกำรคือ บุคลำกรจำกหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ในกำรที่ให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำยภำพ และวิศวกรรมโครงสร้ำง 
และมีผู้ส่งมอบที่เป็นทำงกำรมีทั้งหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒและภำคเอกชนทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และผู้ผลิตวัสดุที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตแบบทดสอบ และกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรบริกำร
กำรทดสอบเพื่อให้เกิด Platform กำรบริกำรด้ำนกำรสอบใหม่ ๆ ของส ำนักทดสอบฯ 

ส ำนักทดสอบฯ มีคู่ควำมร่วมมือส ำคัญ คือ บุคลำกรสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ที่เกษียณรำชกำรและที่ยังปฏิบัติงำนในคณะวิชำต่ำง ๆ บุคลำกรสำยวิชำกำรของวิทยำลั ยและมหำวิทยำลัย 
อ่ืน ๆ รวมทั้งบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีส่วน
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สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนักทดสอบที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย รวมทั้งควำมส ำเร็จ
ในกำรแข่งขัน ท ำให้เพิ่มสมรรถนะด้ำนงำนบริกำรของส ำนักทดสอบฯ 

 
P.2 สถานการณ์ของสถาบัน (Organizational Situation) 

สภำพกำรณ์ปัจจุบันของกำรบริกำรกำรทดสอบ ส ำนักทดสอบฯ ต้องเผชิญหน้ำกับกำรแข่งขันกำร
บริกำรจำกคู่แข่งขันรำยเดิมและคู่แข่งขันรำยใหม่เพ่ิมขึ้นทุกปี คู่แข่งขันแต่ละรำยต่ำงก็มีกำรพัฒนำกลยุทธ์  
กำรแข่งขันมำกข้ึน เช่น กลยุทธ์กำรลดรำคำค่ำบริกำร เป็นต้น  

 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

(1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position)  
ด้ำนกำรแข่งขันในงำนบริกำรด้ำนกำรทดสอบ กล่ำวได้ว่ำ ส ำนักทดสอบฯ มีชื่อเสียงอยู่ใน 5 อันดับ

แรกของประเทศ แต่ถ้ำพิจำรณำจำกกำรให้บริกำรลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรเจ้ำเดิมแบบต่อเนื่อง ส ำนักทดสอบฯ 
จะอยู่ในอันดับแรกของกำรแข่งขัน แต่ถ้ำหำกพิจำรณำในกรณีที่เป็นโครงกำรขนำดใหญ่ ระดับ 100 ล้ำนบำท 
ที่มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงรุนแรง ส ำนักทดสอบฯ จะอยู่ในอันดับสำมของกำรแข่งขัน โดยส่วนใหญ่แล้ว
อันดับกำรแข่งขันลดลงเนื่องจำกกำรแข่งขันกำรลดรำคำในงำนบริกำรมำกจนเกินไป ซึ่งอำจจะเพ่ิมควำมเสี่ยง
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมำกขึ้น คู่แข่งขันที่ส ำคัญของส ำนักทดสอบฯ ได้แก่ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ มหำวิทยำลัยมหิดล 

อย่ำงไรก็ดี ส ำนักทดสอบฯ มีกำรเติบโตของงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่องที่เห็นได้ชัดเจนจำกข้อมูลเชิง
ประจักษ์คือ จ ำนวนโรงเรียนที่ขอรับบริกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนต่อชั้น ม. 1 และ ม. 4 จะเพ่ิมจ ำนวน
ขึ้น กำรบริกำรสอบคัดเลือกนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในงำนบริกำรประเภทเดียวกัน ส ำนักทดสอบฯ จะอยู่
ในอันดับแรกของกำรแข่งขัน และมีกำรขยำยขนำดโรงเรียนที่ขอรับบริกำรเพ่ิมข้ึนประมำณปีละ 20% 

ส ำนักทดสอบฯ ยังมีกำรเพ่ิมประเภทของแบบทดสอบที่ให้บริกำร จำกที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่เป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดควำมถนัด ในปัจจุบันมีควำมหลำกหลำย  
มีทั้งแบบทดสอบทำงจิตวิทยำ แบบทดสอบบุคลิกภำพ แบบทดสอบสมรรถนะกำรใช้ภำษำไทย และ
แบบทดสอบสมรรถนะกำรท ำงำน เป็นต้น และยังบริกำรกำรสร้ำงแบบทดสอบแบบอ่ืน ๆ ตำมควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรอีกด้วย 

ส ำนักทดสอบฯ เป็นหน่วยงำนหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรทดสอบ ซึ่งท ำหน้ำที่สนับสนุนพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 1) กำรบริกำรสอบ GSAT ซึ่งเป็นควำมร่วมมือกันระหว่ำง มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2) กำรบริกำรพัฒนำคุณภำพ
ข้อสอบในระบบ TCAS ให้แก่บำงคณะวิชำของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น 

ด้ำนหลักสูตร ส ำนักทดสอบฯ ประสบปัญหำด้ำนจ ำนวนนิสิตที่ลดน้อยลง ไม่สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนนิสิต
ได้ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร กำรเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นเช่นเดียวกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ในทุก ๆ มหำวิทยำลัย  
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ท ำได้ยำก เพรำะมีคู่แข่งขันทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes)  
ส ำนักทดสอบฯ เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เพรำะเทคโนโลยีด้ำนกำรทดสอบเปลี่ยนแปลงไปจำกยุคกำรสอบด้วยกระดำษไปเป็น Computer platform 
และเป้ำหมำยในศตวรรษ 21 คือ Digital platform และยังเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้ำนกำรทดสอบที่เกี่ยวข้อง
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กับโปรแกรมกำรสอบและคลังข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักทดสอบฯ ได้ด ำเนินกำรมีกำรปรับนโยบำยเพ่ือ
ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมด้ำนกำรทดสอบตั้งแต่ปี 2561 ในปัจจุบัน ได้มีกำรทดลองระบบแรกคือ กำรทดสอบ
สมรรถนะกำรใช้ภำษำไทย ซึ่งจะเริ่มให้บริกำรแล้วในปีนี้  

กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรกำรทดสอบนี้ ท ำให้ส ำนักทดสอบฯ มีโอกำสใน
กำรแข่งขันเพ่ิมมำกขึ้น เพรำะเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ที่มีไม่จ ำกัด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน 
ควำมต้องกำรของ สังคมดิจิทัลและในคนเจเนอเรชั่นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมอย่ำงเห็นได้ชัด นอกจำกนี้ยัง
ท ำให้ส ำนักทดสอบฯ มีคู่ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือใหม่ ๆ ที่สร้ำงโอกำสในกำรแข่งขั นมำกขึ้น ดังเช่น 
โปรแกรมเมอร์ องค์กรทำงกำรศึกษำท่ีสนับสนุนพื้นที่ภำคสนำม และน ำมำสู่กำรได้มำซึ่งลูกค้ำรำยใหม่ เป็นต้น 

ด้ำนหลักสูตร ส ำนักทดสอบฯ จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยกำรพัฒนำหลักสูตรระยะสั้น และ
เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับนวัตกรรมด้ำนกำรทดสอบ ส ำนักทดสอบฯ จะต้องใช้นวัตกรรมทำงทดสอบเป็น
ฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรระยะสั้น และปรับปรุงรูปแบบให้เป็นแบบ Module เพ่ือให้
ตอบสนองนโยบำยของบัณฑิตวิทยำลัย ซึ่งขณะนี้ก ำลังอยู่ในขั้นด ำเนินกำร 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
แหล่งที่มำของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในธุรกิจบริกำรกำรทดสอบ คือ ผู้รับบริกำร

บำงส่วนจะให้ข้อมูลของคู่แข่งขัน และให้ข้อมูลควำมพึงพอใจของกำรรับบริกำรในโครงกำรที่ผ่ำนมำ และ
เหตุผลที่ยังใช้บริกำรจำกส ำนักทดสอบฯ ที่ส ำคัญคือ ควำมส ำเร็จของงำนตำมเป้ำหมำยที่ ผู้รับบริกำรต้องกำร 
และท ำให้มีควำมเชื่อมั่นที่มีต่อส ำนักทดสอบฯ เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นจุดตัดสินในในกำรรับบริกำรต่อเนื่องกับส ำนัก
ทดสอบฯ 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญของส ำนักทดสอบฯ คือ 1) กำรปรับตัวจำกกำรให้บริกำรแบบดั้งเ ดิม
ของกำรสอบแบบกระดำษ ไปสู่กำรให้บริกำรแบบ Digital platform 2) กำรพัฒนำแบบทดสอบที่ให้บริกำรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของ New Gen เช่น กำรทดสอบทักษะหรือสมรรถนะที่ส ำคัญในกำรท ำงำน หรือ
สภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เช่น กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน ที่ท ำให้มีควำมต้องกำรแบบทดสอบวัด
สมรรถนะทำงภำษำ ไม่ว่ำจะเป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ และ 3) กำรพัฒนำห้องสอบจำกกำรสอบแบบ
กระดำษเป็นกำรสอบแบบ Digital platform ซึ่งขณะนี้ มีควำมต้องกำรเพ่ิมสูงขึ้นจำกองค์กรระดับชำติ เช่น 
สทศ และ สพฐ เป็นต้น  

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Improvement System) 

ระบุระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรรวมถึงกระบวนกำรของสถำบัน ส ำหรับกำรประเมินผลและ  
กำรปรับปรุงโครงกำรและกระบวนกำรของสถำบันที่ส ำคัญ กล่ำวได้ว่ำ ส ำนักทดสอบฯ ก ำลังอยู่ในระยะของ
กำรเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบพลิกโฉม เพรำะผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรทดสอบแบบดั้งเดิม ไม่สำมำรถ
ขยำยฐำนบริกำรไปมำกกว่ำเดิมได้มำกนัก ได้อีกกำรเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งขันภำยนอกท่ีขยับเข้ำสู่กำรทดสอบ
แบบดิจิทัล ท ำให้ส ำนักทดสอบฯ ต้องสร้ำงระบบกำรบริกำรสอบแบบ Digital 

ด้ำนกำรสอน บุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ ได้พัฒนำตนเองเข้ำระบบ UK Professional Standards 
Framework (UKPSF) ซึ่งได้รับกำรรับรองแล้ว 1 คน และอยู่ระหว่งกำรพัฒนำอีก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
ของจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด ในด้ำนหลักสูตรก ำลังอยู่ในขั้นตอนของกำรปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรับกำรประเมิน
ระดับ  ASEAN University Network Quality Assurance (AUNQA) นอกจำกนี้ ส ำนักทดสอบฯ ยั ง ให้
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ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำหน่วยงำนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำคุณภำพองค์กรอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ กำรใช้ระบบ  
Lean enterprise และกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk management) 
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หมวด 1 

การน าองค์กร 
 

 
1.1 การน าองค์กร (Leadership) 

ส ำนักทดสอบฯ มีผู้บริหำรระดับสูงสุดคือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ ที่น ำองค์กร โดยให้ควำมส ำคัญ
กับค่ำนิยม วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ขององค์กร บริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล และมีควำมมุ่งมั่นที่
ขับเคลื่อนให้ส ำนักทดสอบฯ เป็นองค์กรที่มีควำมแข็งแกร่งในด้ำนกำรบริกำรกำรทดสอบ มีกำรพัฒนำและ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรวัด กำรประเมิน มีกำรตอบแทนสังคม มุ่งกำรพัฒนำตนเองตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน และสอดคล้องกบัยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ดังนั้น ในฐำนะของผู้น ำองค์กร จะปฏิบัติตำมบทบำท 2 ระดับคือ ในระดับกำรบริหำรองค์กร และ
ระดับกำรปฏิบัติงำนในองค์กร ดังนี้ 

1) ระดับการบริหารองค์กร จะแสดงเจตจ ำนงค์ในกำรน ำองค์กรให้รองผู้อ ำนวยกำรฯ ของส ำนัก
ทดสอบฯ ซึ่งมี 1 คน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ 2 คน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ 1 คน ได้ท ำควำมเข้ำใจและ  
ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กรให้ก้ำวหน้ำไปในทิศทำงเดียวกันเพ่ือให้เกิดกำรรวมพลังในกำรขับเคลื่อน
ส ำนักทดสอบฯ 

2) ระดับการปฏิบัติงานในองค์กร จะยึดแนวทำงกำรเป็นตัวแบบ กำรน ำ กำรร่วมมือกัน และกำรควบคุม
และป้องกันควำมเสี่ยง ดังนี้ 

2.1) เป็นตัวแบบ (Role model) ด้วยกำรแสดงออกถึงควำมคิดและกำรตัดสินใจที่สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจของส ำนักทดสอบฯ เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนรับรู้ว่ำ ผู้อ ำนวยกำรมีควำมตระหนัก
และต้องกำรให้บุคลำกรทุกคนมีกำรคิดและกำรตัดสินใจที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจของ
ส ำนักทดสอบฯ  

2.2) การน า (Guiding) ด้วยกำรให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ หรือชี้ให้เห็นแนวทำงกำรตัดสินใจที่
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจของส ำนักทดสอบฯ เช่น กล่ำวถึงวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ
ของส ำนักทดสอบฯ ในวำระกำรประชุม หรือในกำรให้ค ำปรึกษำต่ำง ๆ  

2.3) การร่วมมือกัน (Collaboration) เมื่อมีกำรตัดสินใจใด ๆ ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม 
และพันธกิจของส ำนักทดสอบฯ ก็จะลงมือปฏิบัติร่วมกับบุคลำกรอ่ืน ๆ ของส ำนักเพ่ือให้เกิดกำรร่วมแรงร่วมใจ
กันด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยนั้น 

2.4) การแสดงความรับผิดชอบด้านกฎหมายและจริยธรรม (Legal and ethical responsibilities) 
เนื่องจำกงำนของส ำนักทดสอบฯ มีควำมเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติ กฎหมำย จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ และในบำงกรณี มีควำมละเอียดและอ่อนไหวง่ำย ดังนั้น กำรปฏิบัติใด ๆ ของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ทดสอบฯ จึงต้องมีควำมเคร่งครัด และเป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติ กฎหมำย จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ซึ่งต้องศึกษำ ค้นคว้ำ และติดตำมข้อมูลสำรสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจำกบุคคลภำยนอก และบุคลำกรภำยใน
ของส ำนักทดสอบฯ หรือปรึกษำฝ่ำยวินัยและกฎหมำยของมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ เมื่อมีกำรตัดสินใจใด ๆ  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติ กฎหมำย จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ก็จะท ำกำรสื่อสำรแบบ
สองทำงให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องรับรู้และท ำควำมเข้ำใจสำรสนเทศท่ีส ำคัญทันที  
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2.5) การตอบแทนสังคม (Social responsibilities) ส ำนักทดสอบฯ เป็นส่วนหนึ่งของมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงยึดถือว่ำผู้ใช้บริกำรทั้งภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย เป็นผู้มีควำมส ำคัญที่ต้อง
ให้บริกำรอย่ำงดีที่สุด และยึดถือว่ำชุมชนและประชำชนทั่วไปมีควำมส ำคัญที่ส ำนักทดสอบฯ ต้องสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และรับฟังควำมคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้น กระบวนกำรคิดและตัดสินใจ
ในกำรท ำงำนและกำรบริกำรจึงอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรรับฟังควำมคิดเห็นของบุคคลภำยนอกและภำยในที่
เกี่ยวข้องกับส ำนักทดสอบฯ สร้ำงควำมพึงพอใจ และค ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชำคมและสังคม 
แม้ว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ และส ำนักทดสอบฯ อำจจะต้องเสียสละบำงประกำร แต่ต้องไม่ท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อส ำนักทดสอบฯ และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2.6) การแสดงเจตนารมณ์ในการธ ารงรักษาวัฒนธรรมขององค์กร ส ำนักทดสอบฯ มีวัฒนธรรม
กำรท ำงำน ประกำรหนึ่ง คือ กำรร่วมแรงร่วมใจท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรบริกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ใน
โครงกำรบริกำรทดสอบขนำดใหญ่ ที่ต้องกำรก ำลังแรงงำนมำก บุคลำกรทุกคนทุกฝ่ำย ทั้งสำยวิชำกำรและ
ปฏิบัติกำรจะช่วยเหลือกันในกำรจัดเตรียมข้อสอบ และท ำงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกระท่ังงำนส ำเร็จลุล่วงทัน
ต่อเวลำ แม้จะต้องเสียสละเวลำส่วนตัวก็ตำม ดังนั้น เมื่อมีสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้น ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ทดสอบฯ จะทุ่มเทกำรท ำงำน และเสียสละเวลำส่วนตัวเพ่ือให้บุคลำกรทุกคนรับรู้ว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ทดสอบฯ ให้คุณค่ำกับกำรธ ำรงรักษำวัฒนธรรมขององค์กรนี้ให้ยั่งยืน 

 
ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม (VISION and VALUES) 

(1) ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม (VISION and VALUES) 
ด้วยส ำนักทดสอบฯ เป็นหน่วยงำนที่มีชื่อเสียงในแวดวงวิชำกำรด้ำนกำรวัดผลและกำรทดสอบเพ่ือ

พัฒนำศักยภำพของมนุษย์มำยำวนำน อำจำรย์ของส ำนักทดสอบฯ ส่วนใหญ่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนกำรวัดผลและกำรทดสอบมำอย่ำงต่อเนื่องรุ่นสู่รุ่น บุคลำกรสำยปฏิบัติกำรยังได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้
และประสบกำรณ์ด้ำนกำรทดสอบ รวมทั้งซึมซับค่ำนิยมในกำรบริกำรกำรสอบที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน  
มีวัฒนธรรมร่วมมือกำรท ำงำนอย่ำงทุ่มเท ดังนั้น กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมของส ำนักทดสอบฯ จึงตระหนัก
ถึงค่ำนิยม วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของส ำนักทดสอบฯ ร่วมกับกำรใช้หลักควำมร่วมมือและเสมอภำค กำรรับฟัง
เสียงสะท้อนจำกประชำคมทำงวิชำกำร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส ำนักทดสอบฯ ในกำรด ำเนินงำนใช้วิธีกำร
ประชุมปฏิบัติกำรจ ำแนกตำมสำยงำน 3 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
และฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน และประชุมปฏิบัติกำรร่วมกันของบุคลำกรทุกคน ในขั้นตอนนี้จะร่วมกันพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องและผลกระทบที่มีกับแต่ละฝ่ำย  

เมื่อบุคลำกรทุกคนได้รับรู้และทบทวนวิสัยทัศน์และค่ำนิยมร่วมกันแล้ว จะมีกำรประชำพิจำรณ์อีกครั้ง
หนึ่ง ก่อนจะมีกำรกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมสู่กำรปฏิบัติเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักและ
รับผิดชอบแก่บุคลำกรทุกคน ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรจะท ำหน้ำที่กำรเป็นผู้น ำกำรประชำพิจำรณ์ เพ่ือที่จะได้
กระตุ้นให้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง เน้นย้ ำให้บุคลำกรทุกคนตระหนักถึงควำมส ำคัญของวิสัยทัศน์
และค่ำนิยมที่จะน ำทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือส ำนักทดสอบฯ ส ำหรับผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือที่ส ำคัญ รวมทั้ง
ผู้เรียนในหลักสูตร จะมีกำรถ่ำยทอดผ่ำนกำรประชุม กำรเรียนกำรสอน และมีกำรประกำศในหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักทดสอบฯ เพ่ือให้มีกำรสื่อสำรสู่ประชำคมและสังคม  

(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Promoting Legal and 
Ethical Behavior) 
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 ด้วยส ำนักทดสอบฯ มีภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรกำรทดสอบ ซึ่งเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของคนใน
วงกว้ำง จึงต้องยึดมั่นกับกำรบริกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมหลักวิชำกำรด้ำนกำรวัดและประเมินผล  
มีควำมยุติธรรม และให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนกำรควบคุมมำตรฐำนกำรบริกำรกำร
ทดสอบในระดับสูง เพ่ือป้องกับควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ที่อำจจะส่งผลต่อชื่อเสียงและควำมเชื่อมั่นที่มีต่อส ำนัก
ทดสอบฯ นอกจำกนี้ กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นนักประเมินมืออำชีพนั้น จะต้องเป็นเสริมสร้ำงให้นิสิตเป็นผู้ที่มี
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพด้ำนกำรประเมิน ดังนั้น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ จึงต้องเป็นตัวแบบของ
กำรเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำย มีจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพด้ำนกำรวัดและประเมิน และ
ถ่ำยทอดควำมคิดและอุดมกำรณ์ให้บุคลำกรทุกคนรับรู้โดยใช้ทั้งกำรสื่อสำรด้วยค ำพูดและกำรใช้ภำษำกำยใน
ทุกสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ และในสภำวกำรณ์ปกติ เช่น ผ่ำนกำรประชุมภำยใน กำรประชุมร่วมกับประชำคม
นักวิชำกำรภำยนอก และทุกครั้งที่มีเหตุกำรณ์พิเศษที่ต้องมีกำรชี้แจงข้อมูลสำรสนเทศ หรือเมื่อมีกำรประชุม
ร่วมกันของบุคลำกรภำยในส ำนักทดสอบฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อมีเหตุกำรณ์ส ำคัญที่อำจจะส่งผลกระทบกับ
ส ำนักทดสอบฯ ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ จะอธิบำยให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงกระบวนกำรคิด  
กำรใช้เหตุและผลที่อิงกฎ ระเบียบ แนวทำงกำรปฏิบัติ จริยธรรม และจรรยำบรรณที่น ำสู่กำรตัดสินใจ และ
กำรเน้นย้ ำสำระส ำคัญที่ตอกย้ ำควำมส ำคัญของกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
จริยธรรม และจรรยำบรรณ 
 
ข. การสื่อสาร (Communication) 

วิธีกำรสื่อสำรที่ใช้กับบุคลำกรในส ำนักทดสอบฯ จะมีทั้งรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร และ
แบบทำงเดียวหรือสองทำง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของสำรสนเทศที่ต้องกำรสื่อสำร และบรรยำกำศของกำร
สื่อสำร เช่น ในสภำพแวดล้อมที่เป็นทำงกำร ที่มีกำรมอบหมำยงำนจะมีสื่อสำรแบบสองทำงเพ่ือท ำควำมเข้ำใจ
และท ำควำมตกลงขอบเขตงำนก่อนจะมีบันทึกแบบทำงกำร หรือในกำรประชุมของส ำนักทดสอบฯ จะใช้กำร
สื่อสำรที่เป็นทำงกำรและเป็นกำรสื่อสำรแบบสองทำง ส ำหรับกำรท ำงำนที่ต้องร่วมแรงร่วมพลังกันให้งำน
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด จะใช้วิธีกำรสื่อสำรที่ไม่เป็นทำงกำรเพื่อสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร ให้ทุกคนได้รับรู้
และสัมผัสถึงควำมจริงใจและพลังกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ของส ำนักทดสอบฯ  

เมือ่ใดก็ตำมที่บุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ จะต้องร่วมกันตัดสินใจในสถำนกำรณ์ที่มีควำมส ำคัญ หรือ
กำรตัดสินใจนั้นส่งผลกระทบต่อบุคลำกรส่วนใหญ่ของส ำนักทดสอบฯ หรือเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดวิสัยทัศน์
และค่ำนิยม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ ยกเหตุผลประกอบกำรตัดสินใจเพ่ือโน้มน้ำวและสร้ ำงแรงจูงใจให้
บุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ มีกำรตัดสินใจที่เหมำะสมและสอดคล้องยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  

กำรสื่อสำรกับผู้ เรียนมีวิธีกำรสื่อสำรทั้งแบบทำงเดียวและแบบสองทำงโดยมุ่งเน้นควำมเป็น
กัลยำณมิตร เพ่ือให้กำรเกื้อหนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร ส ำหรับลูกค้ำกลุ่มอ่ืนคือ 
ผู้รับบริกำรกำรทดสอบและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับบริกำรกำรทดสอบ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรทดสอบว่ำมีคุณภำพได้มำตรฐำนทำงวิชำกำร และสำมำรถด ำเนินกำรในทุก
กระบวนกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตกลงไว้กับผู้รับบริกำร นอกจำกจะยึดหลักกำรสื่อสำรดังกล่ำวแล้ว  
ยังแสดงบทบำทเป็นตัวแบบเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรได้รับรู้ถึงวิธีกำรสื่อสำรและผลลัพธ์และผลกระทบ
ทำงบวกที่เกิดขึ้น 

กำรสื่อสำรกับคู่ควำมร่วมมือส ำคัญ ได้แก่บุคลำกรสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ที่เกษียณรำชกำรและที่ปฏิบัติงำนในคณะวิชำต่ำง ๆ รวมทั้งบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวิธีกำรสื่อสำรทั้งแบบทำงเดียวและแบบสองทำงโดยมุ่งเน้นกำรให้เกียรติ
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คู่ควำมร่วมมือและควำมเป็นกัลยำณมิตรเพ่ือรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับส ำนักทดสอบฯ และควำมร่วมมือกัน
ต่อเนื่องในอนำคต และกำรแสดงบทบำทเป็นตัวแบบเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรได้รับรู้ถึงวิธีกำรสื่อสำรและ
ผลลัพธ์และผลกระทบทำงบวกท่ีเกิดข้ึน เช่นเดียวกับกำรสื่อสำรกับผู้เรียนและผู้รับบริกำร 

 

ค. พันธกิจและผลการด าเนินการของสถาบัน (MISSION and Organizational PERFORMANCE) 
ในระยะที่ผ่ำนมำส ำนักทดสอบฯ มีควำมตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล บุคคลทุกคน

จะต้องมีกำรเรียนรู้และปรับตัวสู่ภำรกิจยุคดิจิทัล ส ำนักทดสอบฯ จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำน
กำรทดสอบเพื่อเข้ำสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยมีโครงกำรพัฒนำศักยภำพส ำนักทดสอบฯ ดังนี้ 

1) โครงกำรพัฒนำห้องสอบคอมพิวเตอร์ 100 ที่นั่ง พร้อมระบบสอบดิจิทัล 
2) โครงกำรกำรจัดท ำคลังข้อสอบ เพ่ือรองรับระบบสอบดิจิทัล 
3) กำรเร่งรัดกำรสร้ำงข้อสอบทำงจิตวิทยำเพิ่มขึ้น 
4) กำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส ำหรับกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็น

กำรเพ่ิมทักษะควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผล และกำรประเมินฐำนสมรรถนะของ
ผู้เรียน  

(1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ (Creating an Environment for Success)  
ในระยะที่ผ่ำนมำส ำนักทดสอบฯ มีควำมตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล บุคคลทุกคน

จะต้องมีกำรเรียนรู้และปรับตัวสู่ภำรกิจยุคดิจิทัล ส ำนักทดสอบฯ จึงได้มีกำรก ำหนดพันธกิจให้ตอบสนองต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลเป็นแผนยุทธศำสตร์ระยะยำวและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   

กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมเพ่ือให้เกิดกำรบรรลุพันธกิจ จะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกคน 
เพรำะส ำนักทดสอบฯ เป็นหน่วยงำนขนำดเล็ก แต่มีประวัติศำสตร์ที่ภำคภูมิใจและมีวัฒนธรรมกำรท ำงำน  
ด้ำนกำรทดสอบที่เข้มแข็ง ดังนั้น บุคลำกรทุกคนจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กร  
ส ำนักทดสอบฯ จะมีกำรด ำเนินกำรเป็นระยะเพ่ือให้มีควำมต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจำกกำรประชุมปฏิบัติกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีที่ผ่ำนมำ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร กำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์
ระยะยำว 4 ปี และน ำมำสู่กำรวำงแผนปฎิบัติงำนประจ ำปีของทุกส่วนงำน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีกำร
ทบทวนแผนอีกครัง้หนึ่งเพื่อท ำควำมเข้ำใจร่วมกันและกำรท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละส่วนงำน เมื่อ
เข้ำใจตรงกันแล้วจึงจะท ำกำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ ทั้งนี้ทุกแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมจะมีเจ้ำภำพ
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล รวมทั้งกำรบริหำรควำมเสี่ยงของงำนแต่ละ
ส่วน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ จะท ำกำรพิจำรณำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกคนให้มีควำมสมดุล 
รวมทั้งกำรชี้น ำให้เห็นถึงควำมส ำคัญของเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลที่กระทบต่อกำรท ำงำนตำมพันธกิจของ
ส ำนักทดสอบฯ วิธีกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง และข้อดี-ข้อเสียของกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่อำจจะต้อง
ปรับมุมมองกำรท ำงำนใหม่ ดังเช่น ผลกระทบเชิงลบที่เห็นได้ชัดเจนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนกำร
บริกำรกำรทดสอบของส ำนักทดสอบฯ ปัจจุบันมีควำมต้องกำรกำรทดสอบบนดิจิทัลแพลตฟอร์มมำกขึ้น มี
ควำมต้องกำรกำรทดสอบ Soft skills ของพนักงำนมำกยิ่งขึ้น กำรปรับมุมมองของบุคลำกรทุกคนจะเอ้ือต่อ
ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเพ่ือให้มีโอกำสในกำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวก เช่น กำรขยำยกำรบริกำรกำรทดสอบ
บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม และกำรทดสอบ Soft skills จะเพ่ิมโอกำสในกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมและขยำยฐำน
ลูกค้ำใหม่ กำรปรับมุมมองของบุคลำกรจะมีอย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำบุคลำกรทุกคนมีมุมมองในกำรพัฒนำไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ทั้งผ่ำนกำรประชุมถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติและทุกครั้งที่มีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
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ปฏิบัติงำนแบบ Formative จนกว่ำจะถึงรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครึ่งปี ก็จะมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงำนในครึ่งปีหลังเพ่ือให้บรรลุพันธกิจที่ก ำหนด 

ส ำหรับกำรบริกำรทดสอบเป็นครั้งครำวของส ำนักทดสอบฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ จะชี้แจงให้
บุคลำกรทุกคนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้รับบริกำรและคู่ควำมร่วมมือทั้งรำยใหม่และรำยเดิม กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริกำรทุกครั้งเพ่ือรักษำผู้รับบริกำรรำยเดิมและรำยใหม่ 

นอกจำกจะมุ่งกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจแล้ว สิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบริหำรแก่บุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ และกำรสนับสนุนให้บุคลำกรรุ่นต่อ ๆ มำ ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนกำรบริหำรองค์กร เพ่ือสร้ำงผู้น ำที่แข็งแกร่งให้แก่ส ำนักทดสอบฯ ในอนำคต ด้วยกำร
ติดตำมกำรท ำงำนด้ำนกำรบริหำร กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น แนวคิดในกำรตัดสินใจตำมหลักกำรบริหำร
และหลักธรรมำภิบำล และเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ กำรถ่ำยทอดงำน และกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบด้ำน
กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรพัฒนำส ำนักทดสอบฯ  

 
(2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง (Creating a Focus on Action)  
ด้วยพันธกิจของส ำนักทดสอบเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินคุณค่ำของคนในมิติต่ำงๆ เช่น ในมิติของ

สมรรถนะหรือสมรรถภำพของสมอง และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ถือได้ว่ำเป็นงำนที่
มีควำมละเอียดอ่อน ดังนั้น บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนตำมพันธกิจเหล่ำนี้ต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญและ  
เอำจริงเอำจังในกำรท ำงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมพันธกิจ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ จะสร้ำง
บรรยำกำศของกำรท ำงำนอย่ำงจริงจังในกำรท ำงำนด้วยกำรเป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติ สอบถำมเพ่ือติดตำมกำร
ท ำงำน โดยเว้นระยะเวลำตำมควำมเหมำะสมเพ่ือไม่ให้บุคลำกรมีควำมเครียดแต่ยังคงควำมเอำใจในกำร
ท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยเหล่ำนั้น ถ้ำหำกพบว่ำ กำรท ำงำนอำจจะมีประเด็นส ำคัญที่กระทบเป้ำหมำยของ
พันธกิจแล้ว จะมีกำรจัดสรรบุคลำกรสนับสนุนงำนเหล่ำนั้น ซึ่งบุคลำกรอำจจะเป็นได้ทั้งบุคลำกรสำยวิชำกำร
หรือสำยปฏิบัติกำรก็เป็นได้ เมื่อถึงภำวะวิกฤตจะมีกำรท ำงำนข้ำมสำยงำน ซึ่งพิจำรณำจำกควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญที่มีอยู่ กำรช่วยเหลือกันยำมวิกฤตถือได้ว่ำเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในส ำนักทดสอบฯ เพรำะบุคลำกร  
ทุกคนล้วนมีประสบกำรณ์ตำมที่กล่ำวมำนี้ 

เมื่อใดก็ตำมที่มีประเด็นปัญหำหรืออุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ 
จะรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงทันท่วงที ไม่ว่ำงำนนั้นจะเป็นควำมรับผิดชอบของบุคลำกร  
คนใด เพ่ือให้ส ำนักทดสอบฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือตำมที่ได้มีกำร
ตกลงไว้กับผู้รับบริกำร จะเห็นได้จำกงำนบริกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 1 และ 
4 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ สป. กระทรวงศึกษำธิกำร ในปีนี้พบว่ำ ผลกระทบกำรกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 ท ำให้กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศเลื่อนกำรสอบถึง 3 ครั้ง ทุก ๆ ครั้งที่มีกำรประกำศเลื่อนกำรสอบ 
ส ำนักทดสอบฯ จะต้องปรับเปลี่ยนแผนกำรท ำงำนให้ทันต่อเหตุกำรณ์ มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ เพ่ือประเมินและ
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง แผนด้ำนกำรจัดสรรบุคลำกร กำรป้องกันควำมเสี่ยงของบุคลำกร กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรสนับสนุนกำรบริกำรทดสอบมีกำรปรับอย่ำงต่อเนื่องทุก ๆ ครั้ง จนกระทั่งบรรลุเป้ำหมำยของ  
กำรบริกำรในปีนี้ เป็นต้น 
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1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม (Governance and Societal 

Contributions) 
ก. การก ากับดูแลองค์กร (Organizational GOVERNANCE) 

(1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE System) 
ส ำนักทดสอบฯ เป็นหน่วยงำนบริกำรที่ส ำคัญหน่วยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ จึงต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรส ำนักทดสอบฯ ให้อยู่ภำยใต้  
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
หลักธรรมำภิบำล มีกำรก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและ 
แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักทดสอบฯ โดยปฏิบัติดังนี้ 

(1.1) ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจรำยละเอียดของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 
2559 กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่เสมอ เพ่ือใช้เป็นฐำนคิดในกำรตัดสินใจเชิง
นโยบำย หรือกำรตัดสินใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(1.2) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ทิศทำงกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำกผลกระทบทำง
สังคมและสภำพแวดล้อมภำยนอก ทั้งในด้ำนนโยบำยในสภำวกำรณ์ปกติและในสภำวกำรณ์เร่งด่วนเพ่ือ
น ำมำใช้ในกำรปรับนโยบำยและแผนกำรปฏิบัติให้ทันสมัยและสำมำรถรับมือได้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น  
ในรอบปีที่ผ่ำนมำมีกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งในด้ำนกำรสอนและกำรบริกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ จึงต้องติดตำม
นโยบำยเร่งด่วนของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒและน ำมำปรับใช้ในส ำนักทดสอบฯ เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนมี
ควำมปลอดภัยและสำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักทดสอบฯ ได้ 

(1.3) ยึดมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักทดสอบฯ โดยมีกำรก ำกับติดตำม
กำรปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้ในแผนยุทธศำสตร์กับผู้บริหำรฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักทดสอบฯ ยกเว้น
ในกรณีที่กำรปฏิบัติงำนมีควำมล่ำช้ำหรือมีอุปสรรคอ่ืน ๆ ผู้อ ำนวยกำร จะสื่อสำรกับผู้รับผิดชอบทันทีเพ่ือ
รับทรำบปัญหำหรืออุปสรรคและร่วมแก้ปัญหำกับทุกฝ่ำยจนกว่ำจะบรรลุตำมตัวบ่งชี้ อีกทั้งจะมีขั้นตอนกำร
ทบทวนกำรปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้ในคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ ก่อนจะรำยงำนผลอีกด้วย 

(1.4) ยึดมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส กำรด ำเนินกำรใด ๆ ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ จะมี
กำรถ่วงดุลอ ำนำจกำรบริหำรโดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ ซึ่งมำจำกผู้บริหำรระดับหัวหน้ำฝ่ำยงำนและ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ ที่มำจำกกำรคัดเลือกของบุคลำกรภำยในฝ่ำย และที่ปรึกษำของส ำนักทดสอบฯ ซึ่งมำจำก
ผู้บริหำรและอดีตผู้บริหำรจำกคณะวิชำ รวมทั้ง บุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ มีควำมเข้มงวดในกำรยึดกฏระเบียบใน
กำรปฏิบัติ เช่น ด้ำนกำรเงิน กำรพัสดุ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรงำนด้ำนอ่ืน ๆ กรณีที่ไม่สำมำรถ
ตัดสินใจได้จะน ำเรื่องเสนอต่อผู้บริหำรมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส และ 
ยึดมั่นกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล นอกจำกนี้ยังมีคณะกรรมกำรตรวจสอบระดับมหำวิทยำลัยที่
ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ของส ำนักทดสอบฯ 

(1.5) ให้ควำมส ำคัญมีควำมระมัดระวัง และตรวจสอบในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
จำ่ยเงินงบประมำณและกำรดูแลทรัพย์สิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ จะควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยตลอดเวลำ  

(1.6) ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงำนบริกำร
และงำนหลักสูตร ด้วยเหตุที่งำนบริกำรกำรทดสอบซึ่งเป็นพันธกิจหลักของส ำนักทดสอบฯ มีควำมเกี่ยวข้องกับ
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ผลประโยชน์และมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจ ำนวนมำก เช่น กำรสอบคัดเลือกเข้ำเรียนต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ซึ่งเป็น
งำนบริกำรที่ด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกปี แต่ละปีมีนักเรียนเข้ำสอบมำกกว่ำ  70,000 คน กำรสอบเพ่ือให้
ทุนกำรศึกษำ กำรสอบแนะแนวกำรเรียน กำรสอบคัดเลือกพนักงำนในหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
งำนสร้ำงข้อสอบเพ่ือแนะแนวกำรเรียนของนักเรียนหรือเพ่ือคัดเลือกพนักงำนให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ งำนบริกำร
เหล่ำนี้ จึงต้องด ำเนินกำรตำมหลักวิชำกำรและมีคุณภำพได้มำตรฐำน เพ่ือให้กำรตัดสินผลกำรสอบเป็นไปตำม
เกณฑ์ มีควำมยุติธรรม และเสมอภำค เช่นเดียวกับงำนหลักสูตร นิสิตของหลักสูตรจะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรและของมหำวิทยำลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ และที่ส ำคัญคือควำมต้องกำรของนิสิต กำรก ำกับดูแลงำนบริกำรและงำนหลักสูตรให้ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับประโยชน์ตำมเป้ำหมำย กำรติดตำมกำรวำงแผนกำรพัฒนำนิสิตรำยบุคคล กำรจัดให้มีอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิชำกำรและที่ปรึกษำปริญญำนิพนธ์ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนของนิสิตว่ำเป็นไปตำมแผน
หรือไม่ ด้วยกำรติดตำมจำกกำรประชุมที่จัดเป็นประจ ำในแต่ละเดือน และกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิดกับ
ผู้ปฏิบัติงำน เช่นเดียวกันกับงำนบริกำรจะมีกำรติดตำมจำกกำรประชุมในวัน/เวลำที่ก ำหนดไว้ประจ ำปี และ
กำรประชุมเม่ืองำนบริกำรเสร็จสิ้นแล้วยังมีกำรประเมินผลเพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป  

ส ำนักทดสอบยังมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอีกกลุ่มหนึ่งคือ ผู้ส่งมอบได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกษียณรำชกำรจำกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒและบุคลำกรสำยวิชำกำรและปฏิบัติกำรของมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ส ำนักทดสอบฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญและกำรกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียกลุ่มนี้เป็นอย่ำงยิ่ง ดังเช่น ในกำรระมัดระวังและป้องกันกำรติดเชื้อ COVID-19 โดยกำรจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ป้องกัน และกำรตรวจคัดกรอง เป็นต้น  

(1.7) ตระหนักถึงกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือสืบทอดต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ 
และผู้บริหำรระดับอ่ืน ๆ เนื่องจำกต ำแหน่งบริหำรส ำนักทดสอบฯ มีวำระครำวละ 4 ปี ดังนั้น จ ำเป็นต้องมีกำร
เตรียมบุคลำกรให้พร้อมสืบทอดต ำแหน่งเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจมีควำมไหลลื่น และมีกำรพัฒนำ
ส ำนักทดสอบฯ อย่ำงยั่งยืน วิธีที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรคือ กำรมอบหมำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร และ
ติดตำม ดูแล ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนงำนปฏิบัติงำน ในกำรวำงแผนพัฒนำผู้บริหำรนี้จะพิจำรณำจำก
บุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีมีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน มีจิตอำสำท ำงำนเพื่อองค์กร มีควำมขยันขันแข็ง อดทน
ต่อสู้กับปัญหำอุปสรรค ด้วยกำรมอบหมำยงำนเพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร  ชี้แนะ ให้ค ำแนะน ำ 
และเสริมสร้ำงก ำลังใจในกำรท ำงำน และพัฒนำคุณสมบัติต่ำง ๆ ให้เข้ำเกณฑ์กำรเป็นผู้บริหำร ส ำหรับสำย
ปฏิบัติกำร จะพิจำรณำจำกผู้ที่มีควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน เป็นผู้ที่มีจิตอำสำ และมีควำมรับผิดชอบในกำร
ท ำงำน โดยกำรสนับสนุนให้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำกำรเป็นผู้บริหำร  

(2) การประเมินผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Evaluation)  
กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ โดยคณะกรรมกำรระดับมหำวิทยำลัย 

ส ำหรับกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรของผู้บริหำรฝ่ำย 3 ฝ่ำย และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนยึดตำมแนวทำงกำร
ประเมินผลตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ที่จะสะท้อน
ตำมผลลัพธ์กำรปฏิบัติงำน (Performance-Based Pay) โดยระดับผู้บริหำรฝ่ำย 3 ฝ่ำย จะใช้กำรประเมินผล
ตำมเกณฑ์ในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (HURIS) ร่วมกับภำระงำนด้ำนกำรบริกำรกำรทดสอบคือ งำน
สร้ำงและพัฒนำข้อสอบ ที่เป็นลักษณะงำนเฉพำะของส ำนักทดสอบฯ และกำรประเมินผลสมรรถนะของกำร
ปฏิบัติงำนตำมควำมคำดหวัง ผลกำรประเมินจะถูกน ำมำใช้ในกำรก ำหนดอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนประจ ำปีและ
ข้อตกลงในกำรปรับปรุงประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนในปีต่อไป 
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ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนจะใช้หลักกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน
และกำรประเมินผลสมรรถนะของกำรปฏิบัติงำนตำมควำมคำดหวัง ผลกำรประเมินจะถูกน ำมำใช้ในกำร
ก ำหนดอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนประจ ำปีและข้อตกลงในกำรปรับปรุงประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนในปีต่อไป 

 
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 

(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ (Legal, Regulatory, and 
Accreditation Compliance)  

บุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ ทุกคนมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับทั้งที่เป็นของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒและ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงำน
ภำยนอกที่รับบริกำรจำกส ำนักทดสอบฯ ด้ำนกำรรับรองคุณภำพ หลักสูตรวิทยำกำรกำรประเมิน ก็ได้รับกำร
รับรองคุณภำพมำตรฐำนของหลักสูตรตำมเกณฑ์ สกอ และมุ่งพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA  
โดยกำรมีระบบกำรบริหำรหลักสูตร มีกำรติดตำมประเมินหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และน ำผลกำรประเมินมำ
ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตร ส ำนักทดสอบฯ มีกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมคำดหวังที่มีต่อกำร
บริกำรกำรทดสอบให้มีคุณภำพมำตรฐำนและเชื่อถือได้ ด้วยกำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ของกำรบริกำรจำก
ผู้รับบริกำรทุกหน่วยงำน ด้วยกำรใช้แบบสอบถำม และน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
บริกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกรอบกำรบริกำร นอกจำกจะใช้แบบสอบถำมในกำรประเมิ นแล้ว ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ทดสอบฯ ยังมีกำรสอบถำมผู้รับบริกำรถึงผลลัพธ์และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรบริกำรอีกทำงหนึ่ง 

(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR)  
ส ำนักทดสอบฯ นอกจำกจะมีพันธกิจทำงกำรบริกำรที่ส ำคัญแล้ว ยังมีพันธกิจด้ำนอ่ืนอีก ได้แก่ พันธกิจ

ด้ำนกำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร ซึ่งส ำนักทดสอบฯ มีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประพฤติปฏิบัติ
ตำมกฎ ระเบียบ มีจริยธรรม และจรรยำบรรณ โดยมีตัวบ่งชี้คือ อำจำรย์นักวิจัยทุกคนได้กำรรับรองจริยธรรมกำร
วิจัยในมนุษย์ นอกจำกนี้ ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักทดสอบฯ ยังมีบทบำทในกำรเป็นอนุกรรมกำรจริยธรรมส ำหรับ
พิจำรณำโครงกำรวิจัยที่ท ำในมนุษย์สำขำสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์อีกทำงหนึ่ง ส ำนักทดสอบฯ ยังมี
กระบวนกำรตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียในงำนบริกำรด้ำนกำรทดสอบ โดยมีกำรตรวจสอบกรรมกำรคุมสอบอย่ำง
ใกล้ชิดทุกสนำมสอบ ถ้ำกรรมกำรสอบมีกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมคู่มือปฏิบัติจะมีกำรด ำเนินกำรท้วงติงและ
ตักเตือนให้ปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง 

 
ค. การสร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal Contributions) 

ส ำนักทดสอบฯ มีกำรด ำเนินกำรให้กำรสนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทำงวิชำกำรและ
กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงสังคมของชุมชนรอบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยเข้ำร่วมโครงกำร 
ASOKE Model ด้วยกำรท ำโครงกำรวัดและพัฒนำ Soft Skills ของประชำชนในถนนอโศกที่เข้ำร่วมโครงกำร  
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หมวด 2 
กลยุทธ ์

 
 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development)  
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS) 

(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning PROCESS) 
ส ำนักทดสอบฯ มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำกลยุทธ์ ในเดือนกันยำยน ก่อนสิ้นปีงบประมำณ เมื่อประเมินผล

กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีทุกตัวบ่งชี้แล้ว จะท ำกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร  
(4 M) และสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร  (PEEST)  สังเครำะห์ TOWS Matrix แล้วจึงน ำมำปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์ระยะยำว 4 ปี พ.ศ. 2562-2564 พร้อมทั้งวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบและปรับให้มีควำมสอดคล้อง
กับแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี มศว แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 และกรอบอุดมศึกษำระยะ
ยำว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ปรับปรุงอีกครั้งเพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกันทุกยุทธศำสตร์ แล้วจึงน ำมำใช้ในกำร
ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563  

กำรด ำเนินกำรจัดท ำกลยุทธ์ดังกล่ำวใช้กระบวนกำรใช้กำรประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือให้มีส่วนร่วมของ
บุคลำกรทุกคนของส ำนักทดสอบฯ และกำรรับฟังเสียงของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกท่ีร่วมวิพำกษ์แผนยุทธศำสตร์
ของส ำนักทดสอบฯ ทั้งแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว 4 ปี พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562 

กำรวำงแผนกลยุทธ์พบว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลเป็นสำเหตุให้ส ำนักทดสอบฯ ต้องพลิกโฉม
หน้ำอย่ำงเร่งด่วน โดยมีแผนงำนส ำคัญคือ (1) กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรสอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มำตรฐำน 
เนื่องจำก กำรจัดสอบที่มีอยู่คือ แบบ Paper-based ต้องเปลี่ยนเป็นแบบ Computer-based และใน
ปลำยทำงคือแบบ Digital-based (2) กำรจัดท ำคลังข้อสอบที่ได้มำตรฐำน เป็นกำรสร้ำงระบบคลังข้อสอบ 
(Item bank) เพ่ือให้รองรับกำรสอบแบบ Computer-based และ Digital-based (3) กำรจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
ทำงจิตวิทยำที่ได้มำตรฐำน เนื่องจำกส ำนักทดสอบจะต้องมีกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดจิตพิสัย (Affective 
Domain) เพ่ิมมำกขึ้นให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรและเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำ เพรำะในโลก
ปัจจุบันให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ Soft skills เพ่ิมสูงขึ้น และมีควำมหลำกหลำยของประเภทของตัวแปร
มำกกว่ำในอดีต ท ำให้แบบทดสอบที่มีอยู่เดิมบำงส่วนล้ำสมัย (4) กำรจัดตั้งศูนย์สอบภำษำไทยส ำหรับ
ชำวต่ำงชำติที่ได้มำตรฐำน เพ่ือทดสอบสมรรถภำพกำรใช้ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือขยำยฐำน
ผู้รับบริกำรและเพ่ิมรำยได้ให้แก่ส ำนักทดสอบ และ  (5) กำรผลิตหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนำ
สมรรถนะทำงวิชำชีพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสำขำอ่ืน ๆ ทดแทนกำรลดจ ำนวนลงของนิสิตปริญญำโท 
สำขำวิทยำกำรกำรประเมินของส ำนักทดสอบฯ เมื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญของทั้ง 4 แนวทำงนี้และพิจำรณำจำก
ควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรต่ำง ๆ ของสถำบันแล้วแล้ว ทั้งในด้ำนก ำลังคน งบประมำณ และกำรบริหำรจัดกำร
แล้ว พบว่ำ สิ่งที่สำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นล ำดับแรกคือ กำรเร่งรัดกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดจิตพิสัยเพ่ือให้ทัน
ต่อกำรบริกำร โดยร่วมมือกับหัวหน้ำฝ่ำยกำรสร้ำงและพัฒนำข้อสอบจัดหำแนวทำงกำรมอบหมำยงำนและ
ด ำเนินกำรขอควำมร่วมมือกับคณำจำย์ในกำรร่วมกับสร้ำงแบบทดสอบวัดจิตพิสัย โดยสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีได้ด้วย และส่งเสริมให้คณำจำรย์เร่งรัดท ำกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำแบบทดสอบ
วัดจิตพิสัยอีกทำงหนึ่ง ในล ำดับสอง คือ กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรสอบอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงกำรสร้ำงห้องสอบ  
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Computer จ ำนวน 100 ที่นั่งสอบ ในล ำดับสำมคือ กำรจัดท ำคลังข้อสอบที่ได้มำตรฐำน ในโครงกำรสร้ำงคลัง
ข้อสอบ ล ำดับสี่คือ กำรจัดตั้งศูนย์สอบภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติที่ได้มำตรฐำน เพ่ือทดสอบสมรรถภำพ
กำรใช้ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือขยำยฐำนผู้รับบริกำรและเพ่ิมรำยได้ให้แก่ส ำนักทดสอบ และ  
ล ำดับที่ห้ำคือกำรเร่งรัดกำรออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนำสมรรถนะทำงวิชำชีพด้ำนกำรวัด
และกำรประเมินผลส ำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรแก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำและสำขำอ่ืน ๆ  

(2) นวัตกรรม (Innovation)  
ขั้นด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักทดสอบฯ ได้มีกำรร่วมกันพิจำรณำจำกควำมจ ำเป็นที่

เกิดข้ึน และจำกแนวทำงกำรพลิกโฉมหน้ำอย่ำงเร่งด่วนพบว่ำ โอกำสเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญของส ำนักทดสอบฯ ใน
ด้ำนจุดแข็งคือ บุคลำกรที่มีควำมรู้ และควำมช ำนำญในกระบวนกำรสร้ำง และพัฒนำแบบทดสอบและมีผู้ให้
ควำมสนใจในกำรขอใช้บริกำรแบบทดสอบสมรรถภำพกำรใช้ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ ดังนั้น เพ่ือ
เพ่ิมโอกำสในเชิงกลยุทธ์ ส ำนักทดสอบฯ จึงต้องค้นหำและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ด้ำนกำรบริกำรกำรทดสอบคือ 
กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำโปรแกรมกำรสอบแบบ Computer-based ส ำหรับแบบทดสอบสมรรถภำพกำรใช้
ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศขึ้น เพ่ือขยำยฐำนผู้รับบริกำรและเพ่ิมรำยได้ให้แก่ส ำนักทดสอบ และกำร
พัฒนำระบบคลังข้อสอบ (Item bank) เพ่ือให้รองรับกำรสอบแบบ  Computer-based และ Digital-based 
ทั้งสองโครงกำรถือได้ว่ำ เป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรทดสอบที่ส ำนักทดสอบฯ ยังไม่เคยมีมำก่อน และจะ
ช่วยให้ส ำนักทดสอบฯ มีโอกำสในกำรเพ่ิมรำยได้จำกกำรบริกำรแบบก้ำวกระโดด หรืออีกนัยหนึ่งจะช่วยเพ่ิม
โอกำสเชิงกลยุทธ์ของส ำนักทดสอบฯ ในด้ำนกำรแข่งขันบริกำรกำรทดสอบแบบ Digital-based  
ซึ่งสำมำรถน ำมำเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรบริกำรกำรทดสอบเพื่อพัฒนำ Professional soft skills นั่นเอง 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations)  
ข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์นี้ ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกหลำยแหล่ง ได้แก่  

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 2562 ผลกำรประเมินกำรบริกำรกำรสอบจำก
ผู้รับบริกำรทุกแห่ง ผลกำรประเมินจำกกำรประชุมในกำรบริกำรโครงกำรพิเศษ เสียงสะท้อนจำกผู้รับบริกำร
แบบทำงตรงที่มีกำรสื่อสำรแบบสองทำง กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกล่องรับฟังควำมคิดเห็น กำรสืบเสำะข้อมูล
จำกกลุ่มเป้ำหมำยในกำรบริกำรกำรทดสอบและหลักสูตรปริญญำโทของส ำนักทดสอบฯ และจำกกำรแสวงหำ
ข้อมูลกับคู่แข่งทั้งทำงด้ำนกำรบริกำรกำรทดสอบและหลักสูตร รวมทั้งกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงที่ส ำนักทดสอบฯ 
ต้องเผชิญ เมื่อน ำมำข้อมูลมำวิเครำะห์ SWOT และสังเครำะห์ TOWS Matrix แล้ว จึงจะน ำมำก ำหนดควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ของส ำนักทดสอบฯ  

ด้ำนควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ พบว่ำ ส ำนักทดสอบฯ  มีสมรรถนะหลักที่โดดเด่นคือ บุคลำกรที่มี
ควำมรู้และควำมช ำนำญในกระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบ ในขณะที่มีทรัพยำกรภำยนอกเชิงกลยุทธ์ที่
ส ำคัญคือ คู่ควำมร่วมมือที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน และหน่วยงำนภำยนอกที่เป็นทั้ง
ผู้รับบริกำรและเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือกับส ำนักทดสอบฯ ที่มีควำมสัมพันธ์กันมำยำวนำน และมีเครือข่ำย
ควำมร่วมมือที่เป็นมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศที่มีแนวโน้มที่จะมีควำมร่วมมือกันต่อเนื่องใน
อนำคต ท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ คือ กำรขยำยขอบเขตกำรบริกำรกำรทดสอบแบบใหม่ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ด้ำนควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ พบว่ำ มีปัจจัยภำยนอกที่ส ำคัญคือกำรเปลี่ยนแปลงเชิง
เทคนิคของกำรจัดสอบอันเนื่องมำจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และมีควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน ด้ำน
ควำมสำมำรถของบุคลำกรและทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้ำนกำรทดสอบของส ำนักทดสอบฯ ยังถือ
ได้ว่ำมีขีดควำมสำมำรถอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำควำมต้องกำรในกำรใช้งำนเพ่ือกำรแข่งขันด้ำนกำรบริกำร 
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(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES)  

ส ำนักทดสอบฯ มีสมรรถนะหลักที่โดดเด่นคือ บุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมช ำนำญในกระบวนกำร
สร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบ แต่อย่ำงไรก็ดีแบบทดสอบมีควำมหลำกหลำยประเภทและหลำกหลำยมิติ ท ำให้
ส ำนักทดสอบฯ จ ำเป็นต้องพ่ึงพำผู้ส่งมอบ และยังต้องพ่ึงพำคู่ควำมร่วมมือที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรพัฒนำแบบทดสอบ เช่น โรงเรียน และมหำวิทยำลัย ส ำหรับ
มหำวิทยำลัยนั้นมีทั้งในประเทศและนอกประเทศ และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนภำยนอก เพ่ือเพ่ิมโอกำสใน
กำรขยำยฐำนผู้รับบริกำร กำรตัดสินใจกระบวนกำรส ำคัญใดจะด ำเนินกำรโดยบุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ 
จะต้องค ำนึงถึงควำมสำมำรถและศักยภำพของบุคลำกรตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นในกระบวนกำรนั้นๆ ถ้ำหำก
กระบวนกำรใดต้องกำรควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนก็จะก ำหนดให้ด ำเนินกำรโดยผู้ส่ งมอบ หรือในกรณีที่ส ำนัก
ทดสอบฯ หรือด ำเนินกำรโดยคู่ควำมร่วมมือทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ดังเช่น กำรขยำยขอบเขตกำร
บริกำรในกำรบริกำรทดสอบสมรรถภำพกำรใช้ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือขยำยฐำนผู้รับบริกำร
และเพ่ิมรำยได้ให้แก่ส ำนักทดสอบ ต้องพ่ึงพำกำรด ำเนินกำรโดยคู่ควำมร่วมมือที่ไม่เป็นทำงกำรจำกอำจำรย์
ชำวต่ำงประเทศ ที่เคยมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับส ำนักทดสอบฯ เป็นต้น ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบกำร
สอบ Computer-based และ ระบบ Item bank ส ำนักทดสอบฯ ยังมีสมรรถนะด้ำนนี้ระดับต่ ำ จึงต้องอำศัย
คู่ควำมร่วมมือจำกส ำนักคอมพิวเตอร์ และผู้ส่งมอบที่เป็นโปรแกรมเมอร์จำกภำยนอก ซึ่งมีสมรรถนะระดับสูง
มำกกว่ำ เป็นต้น 

 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (Key Strategic Objectives)  

ส ำนักทดสอบฯ มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญคือ กำรสร้ำงห้องสอบ Computer 100 ที่นั่งสอบ 
กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบกำรสอบ Computer-based และระบบ Item bank เพ่ือบริกำรสอบสมรรถภำพ
กำรใช้ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศและบริกำรสอบด้ำนจิตพิสัย เป้ำประสงค์ที่ส ำคัญที่สุดของ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ กำรขยำยฐำนผู้รับบริกำรใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรมกำรทดสอบแบบใหม่ของส ำนัก
ทดสอบฯ โดยมีตำรำงเวลำที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ดังกล่ำว  

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective Considerations)  
กำรด ำเนินกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ได้ร่วมกันพิจำรณำควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ส ำคัญได้แก่ นักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไป หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐ หรือหน่วยงำน
ภำคเอกชน และหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนับวันจะต้องกำรนวัตกรรมด้ำนกำร
ทดสอบมำกขึ้น และมีควำมต้องกำรแบบทดสอบที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ขณะเดียวกันบุคลำกรภำยใน
ของส ำนักทดสอบฯ ก็มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองด้ำนกำรทดสอบให้เหมำะสมกับสังคมดิจิทัล ซึ่งได้ข้อ
สรุปว่ำ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ดังกล่ำว สำมำรถตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์จำกปัจจัยภำยนอกที่
ส ำคัญคือกำรเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคของกำรจัดสอบอันเนื่องมำจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และสำมำรถ
ขจัดควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน ด้ำนควำมสำมำรถของบุคลำกรและทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้ำน
กำรทดสอบของส ำนักทดสอบฯ ซึ่งยังมีขีดควำมสำมำรถอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำควำมต้องกำรในกำรใช้งำนเพ่ือ
กำรแข่งขันด้ำนกำรบริกำร  
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development and 
DEPLOYMENT) 

(1) แผนปฏิบัติการ (ACTION PLANS) 
แผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญทั้งระยะสั้นของส ำนักทดสอบฯ คือ กำรด ำเนินกำรเพ่ือพลิกโฉมส ำนักทดสอบฯ  

สู่กำรบริกำรกำรทดสอบแบบดิจิทัล และระยะยำวคือกำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรแข่งขันกำรบริกำรกำรทดสอบ
เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรชั้นน ำ 1 ใน 3 ของประเทศ ตำมวิสัยทัศน์ของส ำนักทดสอบฯ เมื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
แล้วทบทวนควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของส ำนักทดสอบฯ อีกครั้งหนึ่ง พบว่ำ กำรทบทวน
ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ คือ กลยุทธ์กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำกำรบริกำร
วิชำกำรที่มีคุณภำพเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ (เป้ำประสงค์) เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ  ได้แก่ (1) 
ศูนย์สอบภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติที่ได้มำตรฐำน (2) ศูนย์บริกำรสอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มำตรฐำน  
(3) ศูนย์ทดสอบทำงจิตวิทยำที่ได้มำตรฐำน (4) จัดท ำคลังข้อสอบที่ได้มำตรฐำน และ (5) กำรผลิตหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนำสมรรถนะทำงวิชำชีพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสำขำอ่ืน ๆ ซึ่งในระยะสั้น
เป็นขั้นตอนของกำรจัดตั้งศูนย์ทั้ง 3 ศูนย์ คลังข้อสอบ กำรผลิตหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยำวคือกำร
พัฒนำศูนย์สอบทั้ง 3 ศูนย์ คลังข้อสอบให้ได้มำตรฐำน กำรผลิตหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่หลำกหลำยขึ้น  

กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจะด ำเนินกำร 3 ขั้นตอน 2 ระดับคือ ขั้นตอนแรกจะด ำเนินกำร
ในระดับฝ่ำยเป็นกำรประชุมปฏิบัติกำรเฉพำะบุคลำกรภำยในฝ่ำย ทั้ง 3 ฝ่ำย ในส่วนส ำนักงำน ขั้นตอนที่สอง 
เป็นกำรประชุมปฏิบัติกำรร่วมกันของบุคลำกรทุกฝ่ำย ทุกส่วนงำน เพ่ือร่วมกันพิจำรณำควำมเหมำะสม ควำม
สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันของแผนปฏิบัติกำรจำกฝ่ำยและส่วนงำน และข้ันตอนที่สอง เป็นกำรประชุมวิพำกษ์
แผนปฏิบัติกำร ในขั้นตอนนี้จะเป็นกำรประชุมปฏิบัติกำรร่วมกันของบุคลำกรทุกคนและผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ที่เป็นนักวิชำกำรท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจพันธกิจของส ำนักทดสอบฯ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส ำนักทดสอบฯ กับ
สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้แล้วจึงจะถึงขั้นตอนกำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปใช้ 

(2) การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ (ACTION PLAN Implementation) 
กำรด ำเนินกำรกับบุคลำกรภำยในส ำนักทดสอบฯ อย่ำงเป็นทำงกำร ใช้วิธีกำรประชุมปฏิบัติกำรในกำร

ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดกำรสื่อสำรแบบสองทำง มีกำรระดมควำมคิดเห็น และกำร
ร่วมกันคิด อภิปรำย และวิพำกษ์เพ่ือให้กำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงรำบรื่น มีผู้รับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนที่มีควำมเหมำะสมด้ำนควำมรู้ ควำมช ำนำญ และตรงต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
นอกจำกนี้ ยังมีลักษณะเป็นกำรท ำงำนแบบกลุ่มเพ่ือให้หัวหน้ำกลุ่มมีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่ม ก่อนที่จะถูกก ำกับติดตำมและประเมินโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ อีกขั้นหนึ่ง ก่อนที่
จะเข้ำสู่วงจรกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในครึ่งปี ในที่ประชุมปฏิบัติกำรร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรส ำนัก
ทดสอบฯ ทุกคน มีกำรพิจำรณำปรับปรุงแผนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย จนกว่ำจะมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
เมื่อครบรอบปีเป็นครั้งสุดท้ำย ส ำหรับผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือที่ส ำคัญ จะใช้วิธีกำรประชุมชี้แจงอย่ำงเป็น
ทำงกำรเพ่ือให้มีควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมแผนและวัฒนธรรมกำรท ำงำนขององค์กร และเพ่ือท ำควำมตกลง
ที่เอ้ืออ ำนวยกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำยไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อกำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบั ติให้ได้ 
ผลลัพธ์ตำมเป้ำประสงค์ ภำยในเวลำที่ก ำหนด กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรจะใช้กับบุคลำกรภำยในส ำนัก
ทดสอบฯ ผู้ส่งมอบ และคู่ควำมร่วมมือที่ส ำคัญ ในกรณีที่เป็นกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน
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เป็นระยะ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักแต่ไม่ท ำให้เกิดแรงกดดันต่อบุคลำกร ผู้ส่งมอบ และคู่ควำมร่วมมือ และ
คำดหวังผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)  
ส ำนักทดสอบฯ มีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงมีแบบแผนตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั้งในด้ำนกำรเงิน 

บุคคล และสินทรัพย์อ่ืน ๆ โดยใช้กำรคำดกำรณ์งบประมำณ บุคคล และสินทรัพย์ตำมลักษณะของโครงกำร/
กิจกรรมที่ก ำหนดตำมแผน และคำดกำรณ์ด้วยว่ำ ส ำนักทดสอบฯ ยังมีควำมมั่นคงด้ำนงบประมำณ ยกเว้นมี
กรณีที่มีโครงกำรบริกำรพิเศษ ซึ่งจะไม่มีก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร จึงจะมีกำรจัดทรัพยำกรที่มีกำรวิเครำะห์
ควำมสมดุลของกำรใช้งบประมำณ บุคลำกร และสินทรัพย์ ให้มีควำมเพียงพอตำมที่ก ำหนดไว้ในวงเงิน
งบประมำณของโครงกำรเท่ำนั้น หรือในกรณีที่มีเหตุกำรณ์พิเศษที่ไม่คำดคิด เช่น กำรแพร่ะบำดของ COVID-
19 จะมีกำรจัดสรรบุคลำกรและสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เพียงพอ แต่ถ้ำหำกเกี่ยวข้องกับด้ำนกำรเงินจะพิจำรณำขอ
ใช้งบประมำณจำกเงินสะสมของส ำนักทดสอบฯ เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเหล่ำนี้สำมำรถสนับสนุน
แผนปฏิบัติกำรและจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ขณะที่ฐำนะกำรเงินของส ำนักทดสอบฯ ยังมีควำมม่ันคง  

(4) แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans)  
ดังที่กล่ำวข้ำงต้น ส ำนักทดสอบฯ มีควำมจ ำเป็นต้องพลิกโฉมหน้ำอย่ำงเร่งด่วน แผนปฏิบัติกำรทั้ง

ระยะสั้นที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือกำรจัดตั้งศูนย์สอบ 3 ศูนย์และคลังข้อสอบให้ได้มำตรฐำน 
ในขณะที่แผนปฏิบัติกำรระยะยำวที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ กำรพัฒนำศูนย์สอบ 3 ศู นย์และ 
คลังข้อสอบให้ได้มำตรฐำน ซึ่งส ำนักทดสอบฯ ได้ท ำกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังด้ำนบุคลำกรแล้วพบว่ำ บุคลำกร
ภำยในทั้งสำยวิชำกำรและสำยปฏิบัติกำรมีสมรรถนะเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนระยะสั้น ยกเว้นในส่วนของ
เทคโนโลยีที่ต้องมีผู้ส่งมอบ ระยะยำว ต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยปฏิบัติกำรให้มี
สมรรถนะทำงเทคโนโลยีด้ำนกำรทดสอบแบบ Digital-based ส ำหรับกำรผลิตหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนำ
สมรรถนะทำงวิชำชีพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสำขำอ่ืน ทดแทนกำรลดจ ำนวนลงของนิสิตปริญญำโท 
สำขำวิทยำกำรกำรประเมินของส ำนักทดสอบฯ นอกจำกนี้ บุคลำกรสำยวิชำกำรของส ำนักทดสอบฯ ยังเข้ำรับ
กำรพัฒนำตนเองผ่ำนโครงกำร SWU-BEST ซึ่งเป็นนโยบำยในกำรพัฒนำอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยศรีนครินท
รวิโรฒให้มีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรสอน และกำรพัฒนำตนเองเพ่ือให้ได้กำรรับรองสมรรถนะให้เป็นอำจำรย์ที
มีคุณภำพกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำน UKPSF โดยขณะนี้มีอำจำรย์ที่ได้รับเกียรติบัตร UKPSF จ ำนวน 1 คน 
และอีก 2 คนก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อขอรับรอง UKPSF 

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)  
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญที่ใช้ติดตำมควำมส ำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำรของส ำนักทดสอบฯ ที่

ส ำคัญมี 5 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดด้ำนปริมำณทั้ง 5 ตัวชี้วัด และมีควำมชัดเจนที่ ส ำนักทดสอบฯ จะสำมำรถ
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ได้แก่ 1) กำรจัดตั้งศูนย์สอบ  Computer-based จ ำนวน 1 ศูนย์ 2) กำร
จัดตั้งศูนย์สอบสมรรถภำพกำรใช้ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 ศูนย์ 3) กำรจัดตั้งศูนย์สอบ
ทำงจิตวิทยำ จ ำนวน 1 ศูนย์ กำรสร้ำงระบบคลังข้อสอบ จ ำนวน 1 ระบบ และกำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำ
ผู้รับบริกำรให้มีควำมรู้ด้ำนกำรวัดและประเมิน จ ำนวน 3 หลักสูตร 

(6) การคาดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS)  
กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส ำคัญตำมกรอบเวลำของกำรวำงแผนทั้ง

ระยะสั้นและระยะยำวของส ำนักทดสอบฯ พบว่ำ ถ้ำสำมำรถด ำเนินกำรเสร็จตำมแผนจะท ำให้ ส ำนักทดสอบฯ 
สำมำรถขยำยขอบเขตกำรบริกำรมำกขึ้น ท ำให้เพ่ิมรำยได้แก่ส ำนักทดสอบฯ และท ำให้เพ่ิมสมรรถนะของ
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ส ำนักทดสอบฯ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “การมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า 1 ใน 3 ของประเทศด้านการบริการ
วิชาการด้วยการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทดสอบการวัดและประเมิน” 

 
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification) 

จำกประสบกำรณ์กำรในกำรด ำเนินงำนของส ำนักทดสอบฯ ตำมแผนปฏิบัติกำรพบว่ำ มักจะมี
สถำนกำรณ์ที่ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนแผนปฎิบัติกำรและต้องน ำแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่ำงรวดเร็ว สิ่งนี้นับได้
ว่ำเป็นสถำนกำรณ์ที่ส ำนักทดสอบฯ ต้องเผชิญอยู่เสมอ เช่นเดียวกันในปี 2563 แม้จะมีกำรก ำหนดแผนปฏิบัติ
กำรเรียบร้อยแล้ว และมีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของแนหลำยขั้นตอนอย่ำงรอบคอบ แต่ส ำนักทดสอบฯ 
จะต้องมีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยในที่ส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนตำมแผนอยู่เสมอ เมื่อเกิดขึ้น ผู้อ ำนวยกำรจะด ำเนินกำรประชุมกับผู้บริหำรและบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันหำทำงออก ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน น ำแผนที่ปรับแล้วไปปฏิบัติอย่ำงทันท่วงที 
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หมวด 3 
ลูกค้า 

 
 

วิธีกำรที่ส ำนักทดสอบฯ สร้ำงควำมผูกพันกับผู้เรียนและผู้รับบริกำรเพ่ือควำมส ำเร็จด้ำนตลำดอย่ำง
ต่อเนื่อง จะใช้วิธีกำรสื่อสำรแบบกัลยำณมิตรและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรเรียนรู้และกำรบริกำร และใช้วิธีกำร
ให้กำรบริกำรด้วยควำมจริงใจ และมีเป้ำหมำยหรือผลลัพธ์เดียวกันกับผู้รับบริกำร 
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations) 

ในกำรรับฟังเพ่ือตอบสนองควำมคำดหวังของลูกค้ำ ส ำนักทดสอบฯ จะน ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำร
สื่อสำรกับลูกค้ำมำวิเครำะห์ควำมหมำยของควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและนิสิตในหลักสูตร และตอบสนอง
ทันทีที่เป็นไปได้ และคำดกำรณ์ต่อถึงผลลัพธ์ที่ตอบสนองแล้วและวำงแผนในกำรจัดกำรต่อจนกว่ำจะบรรลุ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและนิสิตในหลักสูตร 

 
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Listening to Students and Other CUSTOMERS) 

(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current Students and Other CUSTOMERS) 
กำรรับฟังผู้รับบริกำรกำรทดสอบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส ำนักทดสอบฯ จะเป็นแบบกัลยำณมิตร และให้ได้

สำรสนเทศในกำรท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และท ำควำมตกลงกับผู้รับบริกำรตั้งแต่ก่อนกำร
ให้บริกำร เพ่ือประเมินควำมต้องกำร วำงแผนกำรท ำงำน และป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำร
ไปสู่เป้ำหมำยของผู้รับบริกำร ในขั้นตอนกำรรับฟังจะสร้ำงกำรมีปฏิสัมพันธ์แบบกัลยำณมิตร มีกำรสังเกต และ
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรว่ำ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับส ำนักทดสอบฯ หรือไม่ และท่ีส ำคัญคือ เพ่ือให้
มีควำมรู้สึกใกล้ชิดและมีควำมสัมพันธ์อย่ำงยั่งยืน  

ส ำนักทดสอบฯ มีวิธีกำรให้ได้มำซึ่งข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริกำรกำรเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ
ที่เก่ียวกับคุณภำพกำรบริกำรแบบสำมเส้ำ คือ 1) กำรใช้แบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพ
ของกำรบริกำร 2) กำรสื่อสำรแบบสองทำงกับผู้รับบริกำรโดยตรง 3) กำรสื่อสำรแบบสองทำงกับผู้ส่งมอบและ
คู่ควำมร่วมมือในเกี่ยวข้องกับกำรบริกำรนั้น ๆ และ 4) กำรประชุมของบุคลำกรส ำนักทดสบฯ ที่เกี่ยวข้องหลัง
กำรบริกำร กำรได้มำซึ่งสำรสนเทศดังกล่ำวจะถูกน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรบริกำรทันทีในกรณีเร่งด่วน และ
ส ำหรับกำรบริกำรในอนำคต 

กำรรับฟังนิสิตในหลักสูตรจะเป็นแบบกัลยำณมิตร ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมใกล้ชิดกับนิสิต
และเสริมสร้ำงให้นิสิตมีควำมไว้วำงใจในอำจำรย์ เป็นที่พ่ึงของนิสิตได้ และให้ได้มำซึ่งสำรสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของนิสิตและสำมำรถสนับสนุนให้นิสิตเรียนจบได้ภำยในระยะเวลำ 2 ปี ในกรณีที่นิสิต
ประสบอุปสรรคขัดขวำงกำรเรียนรู้ คณำจำรย์จะได้มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือให้นิสิตบรรลุเป้ำหมำยที่เข้ำมำ
เรียนในหลักสูตร ส ำนักทดสอบฯ มีวิธีกำรให้ได้มำซึ่งข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริกำรกำรเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ป้อนกลับที่เก่ียวกับคุณภำพกำรสอน โดย 1) กล่องรับฟังควำมคิดเห็นของนิสิต 2) กำรประเมินผลกำรสอนเมื่อ
ปิดกำรสอนในรำยวิชำ และ 3) กำรติดตำมนิสิตพื่อกำรประเมินหลักสูตร กำรได้มำซึ่งสำรสนเทศดังกล่ำวจะถูก
น ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรดูแลนิสิตทันทีในกรณีเร่งด่วน และส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในอนำคต 
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(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี (Potential Students and Other CUSTOMERS) 
ส ำนักทดสอบฯ มีกำรสืบเสำะข้อมูลสำรสนเทศของด้ำนกำรแข่งขันกำรบริกำรกำรทดสอบของคู่

แข่งขัน ด้วยกำรสื่อสำรแบบสองทำงกับผู้รับบริกำรที่เป็นเป้ำหมำยของส ำนักทดสอบฯ โดยตรง และทุก ๆ 
สถำนกำรณ์ที่มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับคู่แข่งขันก็จะสืบเสำะข้อมูลสำรสนเทศของคู่แข่งขันแบบทำงอ้อม 
เพ่ือใช้ข้อมูลในกำรวิเครำะห์ผู้รับบริกำรที่เป็นเป้ำหมำยในอนำคต  ด้ำนนิสิต ส ำนักทดสอบฯ มีกำรสืบเสำะ
ข้อมูลสำรสนเทศของด้ำนกำรแข่งขันจำกนักวิชำกำรของสถำบันที่เป็นคู่แข่งขัน  จำกเว็บไซต์ และจำกเวที
วิชำกำรต่ำง ๆ เพื่อวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยในอนำคตในด้ำนกำรเรียนกำรสอน เป็นต้น 

 

ข. การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการก าหนดหลักสูตรและบริการฯ (Student and Other 
CUSTOMER Segmentation, and Program and Service Offerings) 

(1) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER Segmentation) 
ส ำนักทดสอบฯ มีควำมจ ำเป็นต้องแสวงหำผู้รับบริกำรด้ำนกำรทดสอบและผู้เรียนเพ่ิมเติม วิธีกำรหนึ่ง

ในกำรเพ่ิมจ ำนวนผู้รับบริกำร หรือขยำยฐำนลูกค้ำคือ กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ และกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เชิง
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของคนเจเนอเรชั่นใหม่ ได้แก่ แบบทดสอบสมรรถนะส ำคัญในกำร
ท ำงำน เป็นต้น ส ำหรับจ ำนวนผู้เรียน ส ำนักทดสอบฯ คำดกำรณ์ว่ำ จ ำนวนนิสิตในหลักสูตรมีแนวโน้มลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง เพรำะคนรุ่นใหม่ ไม่ต้องกำรสูญเสียเวลำกับกำรเรียนรู้ในระบบ แต่ต้องกำรเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำร
สร้ำงโอกำสในกำรท ำงำน ดังนั้น ส ำนักทดสอบฯ จึงมีแผนที่จะสร้ำหลักสูตรระยะสั้นแบบ Module ที่สำมำรถ
น ำมำจัดโครงสร้ำงหลักสูตรปริญญำโทได้ เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งในตลำดกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ
เพ่ิมเติม จำกที่กล่ำวข้ำงต้นกลุ่มผู้รับบริกำรด้ำนกำรทดสอบที่จะสร้ำงโอกำสในกำรบริกำรเพ่ิมเติมคือนิสิต
นักศึกษำที่ก ำลังจะเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและผู้ประชำกรในตลำดแรงงำน รวมทั้งหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีกำรก ำหนด
คุณสมบัติเฉพำะของผู้ที่สมัครงำนหรือพนักงำนใหม่ เป็นต้น 

(2) การจัดการศึกษาและบริการฯ (Program and Service Offerings) 
ส ำนักทดสอบฯ มีกำรศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นด้ำนกำรบริกำรให้ตอบสนองควำมต้องกำรของ

ผู้รับบริกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม รวมทั้งแนวโน้มควำมต้องกำรของสังคมโดยกำรวิเครำะห์ผล
กำรประเมินจำกผู้รับบริกำรที่มีอยู่ ควำมคิดเห็นของผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ กำรวิเครำะห์นโยบำยและ 
กลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม แล้วน ำผลกำร
วิเครำะห์มำใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรงำนบริกำร ในด้ำนหลักสูตรจะมีกำรศึกษำวิจัยและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของหลักสูตรซึ่งรวมถึงกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของหลักสูตรก่อนจะเข้ำสู่กระบวนกำรปรับปรุง
หลักสูตรในแต่ละรอบเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน เพ่ือให้กำรจัดกำรด้ำนงำนบริกำรกำรทอ
สบอและงำนด้ำนหลักสูตร สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้เรียนอย่ำงยั่ งยืน ในขณะเดียวกัน
สำมำรถ สร้ำงโอกำสในกำรขยำยผู้รับบริกำรและผู้เรียนกลุ่มใหม่ๆ  

ส ำนักทดสอบฯ จะก ำหนดให้มีกำรปรับกำรจัดกำรงำนบริกำรกำรทดสอบทุกรอบปีงบประมำณ และ
ทุก ๆ ครั้งที่สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่กระทบงำนบริกำร เช่น ในกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 จะมีกำร
เปลี่ยนแปลงแผนกำรจัดกำรงำนบริกำรให้สำมำรถรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ได้ 
เช่นเดียวกับหลักสูตรกำรปรับวิธีกำรจัดกำรงำนด้ำนหลักสูตรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เช่น ในกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส ำนักทดสอบฯ ได้จัดกำรสอน On-line ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย
ศรนีครินทรวิโรฒ เป็นต้น 
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) 
ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ (Student and Other CUSTOMER 
Relationships and Support) 

(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) 
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร ส ำนักทดสอบฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนที่เอ้ือต่องำน

บริกำรกำรทดสอบ ได้แก่  
1) กำรสร้ำงกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรในด้ำนกำรเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบที่มีคุณภำพและ

มีมำตรฐำนในกำรสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบ อุปสรรคใด ๆ ของผู้รับบริกำรที่ส ำนักทดสอบฯ สำมำรถ
ช่วยเหลือได้ ส ำนักทดสอบฯ จะด ำเนินกำรทันที เพ่ือให้ส ำนักทดสอบฯ มีส่วนร่วมในควำมส ำเร็จของ
ผู้รับบริกำร ด้วยวิธีกำรดังกล่ำวนี้จึงท ำให้ ส ำนักทดสอบฯ มีผู้รับบริกำรหน้ำใหม่จำกกำรแนะน ำของ
ผู้รับบริกำรที่มีอยู่เดิม  

2) กำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ กำรยกย่อง และควำมเป็น
กัลยำณมิตร ท ำให้ส ำนักทดสอบฯ มีผู้รับบริกำรรำยใหม่จำกกำรแนะน ำของผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ 

3) กำรสนับสนุนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ กำรวัดสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
กับนิสิตหรือกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำนเมื่อจบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย จะเป็นแนวทำงในกำรประชำสัมพันธ์
ส ำนักทดสอบฯ ให้นิสิตได้รู้จัก เพ่ือเพ่ิมโอกำสกำรขยำยฐำนผู้รับบริกำรหน้ำใหม่อีกด้วย  

4) กำรประชำสัมพันธ์งำนบริกำรกำรทดสอบผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของส ำนักทดสอบฯ เป็นวิธีกำร
หนึ่งที่ท ำได้ง่ำย และสำมำรถเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศใหม่ ๆ ด้ำนงำนบริกำรไปยังสังคมภำยนอกอีกด้วย 

ส่วนงำนหลักสูตรวิทยำกำรกำรประเมิน ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำมีกำรสร้ำงและ
จัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้เรียนในแต่ละชั้นปีโดยเน้นกิจกรรมที่เอำใจที่เป็นกำรดูแล และเอำใจใส่ผู้เรียน เช่น  
กำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนจบกำรศึกษำภำยในเวลำที่ก ำหนด รวมถึงกำรเปิด
โอกำสให้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับทำงหลักสูตรผ่ำนกำรจัดโครงกำรต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมนิสิตก่อน
เขำ้ศึกษำฯ  กิจกรรมกำรแสดงควำมยินดีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นต้น  

นอกจำกนี้หลักสูตรยังค ำนึงถึงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยมำยิ่งขึ้นเพ่ือสร้ำง
กลุ่มลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ๆ  โดยมีกำรด ำเนินกำรผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น กำรส่งหนังสือประชำสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงำนรัฐบำล และเอกชน กำรเผยแพร่ข้อควำมประชำสัมพันธืลงใน Digital Platform ต่ำง ๆ ทั้ง 
Website Facebook หรือ Line เป็นต้น อีกท้ังยังมีกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรด้วยกำรเชิญหน่วยงำน
ทั้งภำครัฐ และบริษัทเอกชนเข้ำมำเพ่ือขอข้อมูลเดี่ยวบุคลำกรด้ำนกำรประเมินที่หน่วยงำนเหล่ำนั้นมีควำม
ต้องกำร เพ่ือหลักสูตรจะได้สำมำรถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดได้มำกยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็ยังสำมำรถประชำสัมพันธ์หลักสูตรวิทยำกำรกำรประเมินให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภำยนอกมำกข้ึนอีกด้วย  

(2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER 
Access and Support) 

ส ำนักทดสอบฯ ใช้ทุกวำระและโอกำสในกำรแสวงหำลูกค้ำ ดังเช่น กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบและ
คู่ควำมร่วมมือ และกำรสื่อสำรกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ก็เป็นโอกำสหนึ่งที่ท ำให้ส ำนักทดสอบฯ สำมำรถ
เข้ำถึงผู้รับบริกำรรำยใหม่ได้ ส ำนักทดสอบฯ มีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมให้นิสิตจบกำรศึกษำภำยในระยะเวลำ 
2 ปี งำนหลักสูตรวิทยำกำรกำรประเมินวำงแผนกำรสนับสนุนนิสิตให้สำมำรถเรียนจบได้ตำมเป้ำหมำยด้วยกำร
สร้ำงศักยภำพนิสิตผ่ำนกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตโดยมีเป้ำหมำยส ำคัญ คือเพ่ือให้นิสิตสำมำรถ
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เพ่ิมเติมศักยภำพของตนเองให้สำมำรถไปให้ถึงเป้ำหมำยตำมที่ตั้งใจไว้ได้ กำรส่งเสริมศักยภำพของนิสิตมีทั้ง
ศักยภำพด้ำนกำรประเมิน ศักยภำพด้ำนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยของมหำวิทยำลัยให้คุ้มค่ำ 
นอกจำกนี้ นอกจำกนี้ส ำนักทดสอบกำรเตรียมและจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเพียงพอและตอบสนองได้เพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่
ผู้เรียน ได้แก่ จ ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร และห้องพักของนิสิต โดยติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก ทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงสมบูรณ์พร้อมใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

(3) การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management) 
ส ำนักทดสอบฯ ให้ควำมส ำคัญกับข้อร้องเรียนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรและผู้รับบริกำร ที่ผ่ำน

มำจะมีข้อร้องเรียนจำกผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกเข้ำเรียนต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ในแง่ของ
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรกำรสอบคัดเลือก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ส ำนักทดสอบฯ จะเป็นกำรขอให้
ทบทวนผลกำรสอบของนักเรียน ทันทีท่ีได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรร้องเรียนจำกผู้ปกครอง  ส ำนักทดสอบฯ จะท ำ
กำรตรวจสอบและชี้แจงทันทีเพ่ือแสดงให้ผู้ที่มีส่วนส่วนเสียทุกฝ่ำย รับรู้ว่ำกำรให้บริกำรกำรกำรสอบคัดเลือก
ของส ำนักทดสอบฯ มีปรสิทธิภำพ มีคุณภำพมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
 ส ำนักทดสอบฯ มีวิธีกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนิสิตโดยหลักสูตรวิทยำกำรกำรประเมินมีกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวโดยนิสิตมีช่องทำงกำรร้องเรียนในเรื่องต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดท ำกล่องใส่ข้อร้องเรียนของนิสิต
ซึ่งจัดไว้ภำยในห้องเรียนของนิสิต, สร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียนผ่ำนกำร SCAN QR CODE และกำรเปิดช่องทำง
กำรร้องเรียนผ่ำนกำรส่งอีเมลล์ โดยมีผู้รับผิดชอบเพียง 1 ท่ำน ที่มี password ในกำรรับข้อร้องเรียนดังกล่ำว 
โดยในทุกช่องทำงไม่ต้องระบุชื่อหรือชั้นปีของผู้ร้องเรียน เพ่ือให้นิสิตสำมำรถส่งข้อร้องเรียนได้ตรงกับสภำพ
ควำมเป็นจริงมำกที่สุด  
 
ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Determination of Student 
and Other CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT) 

(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน  (Satisfaction, Dissatisfaction, and 
ENGAGEMENT) 
 ส ำนักทดสอบฯ มีกำรติดตำมและประเมินควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรกำร
ทดสอบทุกครั้งที่ให้บริกำร โดยใช้แบบสอบถำม และกำรสื่อสำรแบบสองทำงกับผู้รับบริกำรโดยตรงเมื่อ
สถำนกำรณ์เอ้ืออ ำนวย ในด้ำนกำรสอนหลักสูตรวิทยำกำรกำรประเมินมีกระบวนกำรติดตำมผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของนิสิตและอำจำรย์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ได้แก่ มี
กระบวนกำรวำงแผน ปรับปรุงจำกผลกำรด ำเนินกำรในด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือทรำบถึงผลกำรด ำเนินกำรจึงให้นิสิตตอบแบบประเมิน ปค 003 และน ำผล
ประเมินเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทรำบและด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับใน
ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ว่ำมีควำมเพียงพอเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือไม่ ซึ่งผลกำรประเมิน
แสดงให้เห็นว่ำ หลักสูตรฯ จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเพียงพอ  

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน (Satisfaction Relative to Other Organizations) 
ส ำนักทดสอบฯ มีกำรสื่อสำรแบบสองทำงกับผู้รับบริกำรเพ่ือเปรียบเทียบควำมพึงพอใจและควำมไม่

พึงพอใจที่มีต่อส ำนักทดสอบฯ เปรียบเทียบกับคู่แข่งรำยอื่น ๆ ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ในด้ำนกำรได้ข้อมูลเชิงลึก  
ในด้ำนกำรสอนงำนหลักสูตรวิทยำกำรกำรประเมินมีกำรวิเครำะห์รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้
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บัณฑิตเป็นประจ ำทุกปี โดยนอกจำกนั้นยังด ำเนินกำรหำข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบกับคู่เทียบต่ำงมหำวิทยำลัย
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับกำรพัฒนำงำนของหลักสูตรต่อไป 

 
ค. การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด (Use of VOICE-OF-THE-CUSTOMER and Market Data) 

ส ำนักทดสอบฯ มีกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศที่ได้จำกเสียงของผู้รับบริกำร จำกผู้ส่งมอบ และควำม
ร่วมมือมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนบริกำรกำรทดสอบให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ถ้ำเรื่องใดต้องกำร
ควำมเร่งด่วน ก็จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำทัน หำกเรื่องใดมีควำมเกี่ยวข้องกับบุคลำกรหลำยฝ่ำยก็จะจัดกำร
ประชุมเพ่ือระดมควำมคิดในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนบริกำรกำรทดสอบให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
วิธีกำรเหล่ำนี้จะกระตุ้นควำมรับผิดชอบในงำนบริกำรและเสร้มสร้ำงวัฒนธรรมควำมร่วมมือของส ำนักทดสอบฯ 
ให้มีควำมเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น 

ด้ำนกำรสอนงำนหลักสูตรวิทยำกำรกำรประเมินได้รับข้อมูลและสำรสนเทศที่เป็นประโยชน์จำกทั้ง
นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่ำ รวมถึงหน่วยงำนภำยนอกที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงำนภำยนอกที่มีแนวโน้มที่จะเป็น
ผู้ใช้บัณฑิตในอนำคตจำกกำรจัดโครงกำรโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA โดยกำร
จัดกิจกรรมในโครงกำรนี้ท ำให้ทำงหลักสูตรได้รับข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์อย่ำงรอบด้ำน และหลังจำก
นั้นทำงคณะกรรมบริหำรหลักสูตรมีกำรน ำข้อมูลไปใช้เพ่ือกำรตัดสินใจในกำรปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรให้
มีมำตรฐำน และตรงกับควำมต้องกำรของตลำดมำกที่สุด 
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 หมวด 4  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 
 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของของสถาบัน (Measurement, Analysis, and 

Improvement of Organizational Performance) 
ส ำนักทดสอบฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรวัดเพ่ือประเมินควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน กำรน ำผลกำร

ประเมิน วิเครำะห์ และมำปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักทดสอบฯ 
 

ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
(1) ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร ส ำนัก

ทดสอบฯ มีวิธีกำรติดตำมข้อมูลและสำรสนเทศของกำรปฏิบัติงำนในด้ำนภำพรวมของส ำนักทดสอบฯ จะใช้
วิธีกำรประเมินผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของโครงกำรเป็นระยะ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงกำร โดยกำรใช้กำรประชุมผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภำยในส ำนักทดสอบฯ กำรแบบสอบถำมกับผู้รับบริกำรเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริกำร และกำรสัมภำษณ์ในกรณีที่ต้องกำรข้อมูลเชิงลึก กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร ที่ส ำคัญคือ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ทั้งระยะสั้นในระหว่ำงด ำเนินกำร และระยะ
ยำวเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร และเม่ือครบระยะ 6 เดือน และเม่ือสิ้นปีงบประมำณ  

ด้ำนหลักสูตร  มีวิธีกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย โดยช่องทำงหลักมำจำกข้อมูล
กำรประเมินกำรสอน ทั้งกำรประเมินผู้สอน (ปค.003) และประเมินรำยวิชำ (ปค.004) นอกจำกนี้ยังมีข้อมูลที่
ได้จำกผลกำรประเมินผู้ใช้บัณฑิตผ่ำนระบบของมหำวิทยำลัย รวมถึงมีกำรโครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตรตำม
เกณฑ์ AUN-QA ซึ่งลักษณะของโครงกำรมีส่วนที่เป็นกำรเก็บข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรในช่วงที่
ผ่ำนมำจำกนิสิตเก่ำ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำง ๆ โดยรวมถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่ทำงหลักสูตรพิจำรณำว่ำ
อำจจะเป็นลูกค้ำของหลักสูตรในอนำคต และผลข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรจำกหลำยแหล่งถูก
น ำมำวิเครำะห์ และพิจำรณำโดยผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนที่เหมำะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ของส ำนักทดสอบฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป  

 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) ส ำนักทดสอบฯ มีกำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบ
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรจำกข้อมูลเชิงปริมำณและจำกข้อมูลเชิงลึกที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ และ
สำรสนเทศที่ได้จำกกำรวิเครำะห์สภำพกำรแข่งขันด้ำนบริกำรกำรทดสอบ หรือกำรได้รับควำมไว้วำงใจในกำร
ให้บริกำรจัดกำรกำรทดสอบดังนี้ 
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ตารางที ่4 แสดงข้อมูลกำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำร 

ประเภทของงานบริการ คู่แข่งขัน 1 ปัจจัยแห่ง            
ความส าเร็จ 

อุปสรรคท่ีท้าทาย            
ความส าเร็จ 

1. การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น 
ม.1 และ ม.4 จ านวนผู้เข้าสอบ
ประมาณ 70,000 คนขึ้นไป 

มหำวิทยำลัยมหิดล ชนะคู่แข่งเพรำะอัตรำ
ค่ำบริกำรต่ ำ และมีควำม
เชื่อมั่นในคุณภำพกำรบริกำร 

คู่แข่งขัน มีกำรจัดรูปแบบของ
แบบทดสอบให้ทันสมยั 

2. การบริหารจัดการการสอบคัดเลือก
ขนาดใหญ่ ระดับประเทศ เช่น การ
สอบภาค ก ของ กพ. การสอบของ 
อปท 

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ไม่เคยชนะคู่แข่ง คู่แข่งขัน มีประสบกำรณ์กำร
บริหำรจดักำรกำรสอบคดัเลือก
ระดับประเทศ ท่ีมผีู้สอบ
มำกกว่ำ 200,000 คน ข้ึนไป 

3. การบริหารจัดการการสอบคัดเลือก
ขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐ 

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

มีควำมส ำเร็จในกำรแข่งขัน
บำงหน่วยงำนเพรำะ
ผู้รับบริกำรมคีวำมเชื่อมั่น
และประทับใจในคุณภำพ
กำรบริกำร 

คู่แข่งขัน ลดอัตรำค่ำบริกำรมำก
ท ำให้ต้องลดค่ำบริกำรลงด้วย 
ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ 

4. การบริหารจัดการการสอบคัดเลือก
ขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐ 

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

มีควำมส ำเร็จเพรำะมีควำม
เชื่อมั่นในคุณภำพกำรบริกำร 

คู่แข่งขัน ลดอัตรำค่ำบริกำรมำก
ท ำให้ต้องลดค่ำบริกำรลงด้วย 
ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ 

 
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน หลักสูตร สำขำวิชำวิทยำกำรกำรประเมิน ได้ข้อมูลจำกทั้งบัณฑิตวิทยำลัย มศว 

และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ในกำรแข่งขันกำรรับนิสิตและกระบวนกำรด ำเนินกำรของ
หลักสูตรฯ แสดงในตำรำงดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่5 แสดงข้อมูลผลกำรรับนิสิตใหม่ของปีกำรศึกษำ 2561, 2562 และ 2563 เฉพำะภำคเรียนที่ 1 

หลักสูตรฯ / สาขาวิชา สังกัด 2561 2562 2563 
1. หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต  
สำขำวิชำกำรวิจัยและประเมินทำงกำรศึกษำ      

มหำวิทยำลยั 
เกษตรศำสตร ์

24 12 13 

2. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑติ  
สำขำวิชำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ      

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

16 4 8 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน      

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

6 0 3 

หมายเหตุ:  ข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
 
(3) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)  
ในกำรวำงระบบกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักทดสอบฯ มีกำรจัดวำงระบบโดยคณะกรรมกำร

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ดูแลกำรประเมินผลทั้งระบบจะมีกำรพิจำณำทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
ร่วมกันกับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรประชุมวำงแผนงำนประจ ำปี และในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ 6 
เดือน จะมีกำรพิจำรณำทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินร่วมกันกับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่
จะน ำไปใช้ในกำรประเมินผลในรอบปี ส ำหรับงำนบริกำรทำงวิชำกำร จะมีกำรร่วมกันกับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องใน
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กำรประชุมวำงแผนงำนประจ ำปีเช่นเดียวกัน และมีกำรด ำเนินกำรทุกครั้งที่มีกำรบริกำรกำรทดสอบ แล้วน ำผล
กำรประเมินเข้ำรำยงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำร เพ่ือที่จะน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำร
ปรับปรุงพัฒนำงำนบริกำร ก่อนที่จะสรุปผลกำรประเมินรวบยอดในรอบปีงบประมำณ ส ำหรับงำนหลักสูตรมี
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน รวมถึงมีระบบกำรก ำกับติดตำมโดย
มีกำรก ำหนดกำรประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้สำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน และมี
กระบวนกำรน ำผลที่ได้จำกกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนมำใช้ในกำรวำงแผนปฏิบัติกำรส ำหรับในปีต่อไป 

 
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review) 

ส ำนักทดสอบฯ มีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำร และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของส ำนัก
ทดสอบฯ ทุกรอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน คือ ในรอบ 6 เดือน และ 1 ปี พิจำรณำจำกกำร
ด ำ เน ินกำรจะพ ิจำรณำตำมต ัวบ ่งชี ้กำรด ำ เน ินกำรและเป ้ำหมำยของกำรด ำ เน ินงำนตำมแผน  
กำรรวบรวมข้อมูลจะมีทั้งข้อมูลเชิงปริมำณตำมเกณฑ์ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน และกำรใช้ข้อมูลเชิงลึก
จำกกำรสัมภำษณ์เป็นส่วนประกอบ นอกจำกนี้จะมีกำรพิจำรณำเพื่อค้นหำแนวทำงกำรเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในงำนบริกำรกำรทดสอบทั้งในระดับของงำน ขนำดของจ ำนวนผู้สอบ และขนำดงบประมำณ
ของโครงกำร ในด้ำนกำรบริกำรที่ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดของงำนในกรณีที่งำนบริกำรมีปัญหำ
หรืออุปสรรคที่อำจจะส่งผลกระทบถึงควำมส ำเร็จของโครงกำร หรือส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถของ
ส ำนักทดสอบฯ ส ำนักทดสอบฯ คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงแก้ไขทันที และมีกำร
ติดตำมอย่ำงใกล้ชิดเพื่อประเมินผลจนกว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จ  และงำนหลักสูตรมีกำรวิเครำะห์และ
ทบทวนผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบโดยมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรทั้งในช่วงระหว่ำงกำรด ำเนินงำนด้วย
กำรประชุมติดตำมและประเมินผลเพื่อให้เกิดสำรสนเทศที่ส ำคัญส ำหรับน ำไปใช้ในกำรปรับแผนกำร
ด ำเนินงำนให้ดียิ ่งขึ้น และหลังจำกที่กำรด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีกำร
วิเครำะห์และสรุปผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ทรำบถึงจุดอ่อน จุดแข็งที่เพ่ือใช้ในกำรวำงต่อไป  

 
ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Improvement) 

(1) ผลการด าเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE)  
ส ำนักทดสอบฯ ตระหนักถึงสภำพของสังคมที่มี Technology disruption อย่ำงรุนแรง ส ำนักทดสอบฯ 

เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ เพรำะงำนบริกำรสอบ และองค์ควำมรู้ในกำรสอนในหลักสูตรจ ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล และมีกำรด ำเนินกำรพัฒนำตนเองเพ่ือเปลี่ยนโฉมหน้ำงำนบริกำรให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยกำรเร่งรัดกำรใช้  Technology ในกำรสอบ และกำรปรับ
รำยวิชำที่สอนในหลักสูตร 

(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม (Continuous Improvement and 
INNOVATION)  

ส ำนักทดสอบฯ มีกำรพัฒนำงำนบริกำรกำรทดสอบมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ในปีงบประมำณ 2562 โดย
กำรจัดท ำโครงกำรปรับปรุงพ้ืนที่รองรับระบบกำรสอบแบบดิจิทัล มีกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรสอบและบริกำร 
โดยกำรสร้ำงระบบกำรสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และพัฒนำระบบกำรบริกำรให้เป็นกำรบริกำรสอบแบบดิจิทัล ซึ่งใน
ปีงบประมำณนี้ ส ำนักทดสอบฯ ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณปี 2565 แล้ว 

ในด้ำนหลักสูตรมีกำรค ำนึงถึงควำมเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มกำรศึกษำต่อของประชำกรดังจะเห็นได้จำก
ข้อมูลกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำ ซึ่งจำกสถิติจะเห็นได้ว่ำจ ำนวนผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อมีแนวโน้ม
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ลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด ดังนั้นส ำนักทดสอบฯ จึงได้มีกำรปรับแผนโดยกำรวำงแผนจัดท ำหลักสูตรระยะสั้นขึ้น 3 
หลักสูตรเพ่ือให้มีควำมสอดคล้องต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ส ำนักทดสอบฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรถ่ำยทอดบทเรียนและกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรทุกคนให้
ก้ำวไปพร้อม ๆ กับพัฒนำกำรของ ส ำนักทดสอบฯ โดยมีกำรสื่อสำรสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร แนวทำง
ด ำเนินกำร และควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรประชุมประจ ำเดือนของบุคลำกรสำย
สนับสนุน และกำรประชุมหลักสูตร และกำรประชุมของฝ่ำยสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบของคณำจำรย์ที่มี
ประจ ำทุกเดือน  

 
4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ (Information, and Knowledge Management) 
ก. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) 

(1) คุณภาพ (Quality)  
 ส ำนักทดสอบฯ มีข้อมูลและสำรสนเทศต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย ข้อมูลส่วนที่ส ำคัญเป็นอันต้น ๆ คือ
ข้อมูลผลกำรทดสอบจำกงำนบริกำรกำรสอบ ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญและกำรด ำเนินกำรต้อง
เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ โดยเมื่อข้อมูลที่ผ่ำนกำรทดสอบจำกผู้ขอรับบริกำรแล้วจะถูกส่งผ่ำนไปยังฝ่ำยวิเครำะห์
และประมวลผล เมื่อท ำกำรวิเครำะห์และประมวลผลด้วยระบบดิจิทัลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องจำกผลกำรวิเครำะห์โดยผ่ำนกรรมกำรลงนำมและ คณะกรรมกำรผู้บริหำร
ตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ำยเพ่ือให้มีควำมม่ันใจในเรื่องคุณภำพ และลงนำมรับรองก่อนส่งผลกำรวิเครำะห์ไป
ยังผู้ขอรับบริกำร ในส่วนของงำนหลักสูตรกระบวนกำรที่ใช้ในกำรทวนสอบเป็นกำรพิจำรณำจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยเป็นกำรพิจำรณำถึงหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเครื่องมือที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลและสำรสนเทศของนิสิตเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ 

(2) ความพร้อมใช้ (Availability)  
 ส ำนักทดสอบฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมของข้อมูลและสำรสนเทศ เนื่องจำกส ำนักทดสอบฯ          
มีภำรกิจเรื่องกำรบริกำรเกี่ยวกับแบบทดสอบ จึงมีช่องทำงในกำรประสำนงำนให้ผู้ขอรับบริกำรกับทำงส ำนัก
ทดสอบฯ ผ่ำนหลำยช่องทำงด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ หรือ โทรศัพท์ เมื่อผู้ขอรับบริกำรมีกำรติดต่อประสำนงำน
มำยังส ำนักทดสอบฯ จะมีเจ้ำหน้ำที่คอยรับเรื่องและประสำนไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ เพ่ือแจ้งข้อมูล
ว่ำ ทำงผู้ขอรับบริกำรประสงค์จะขอรับบริกำรใช้ข้อมูลประเภทใด  
 
ข. ความรู้ของสถาบัน (Organizational Knowledge) 
 ส ำนักทดสอบฯ ใช้วิธีกำรจัดกำรควำมรู้เป็นหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนให้มีควำมสอดคล้องกับพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
 

 (1) การจัดการความรู้ 
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒมีวิสัยทัศน์ที่ส ำคัญคือเป็น

องค์กรชั้นน ำแห่งกำรสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวัดและประเมิน มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรบนฐำนคุณธรรม จำกวิสัยทัศน์ดังกล่ำวกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในให้มีศักยภำพ และควำมเชี่ยวชำญให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภำรกิจของหน่วยงำนจึงเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ ง โครงกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้เป็นโครงกำรมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือพัฒนำบุคลำกรภำยในส ำนักทดสอบฯ ทั้งสำยวิชำกำร และปฏิบัติกำรให้
มีควำมเป็นเลิศ และมีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรท ำงำน โดยในปีนี้จะจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ทั้งหมด 2 
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กิจกรรม โดยทั้งสองกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักทดสอบทุกคน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
มีแนวปฏิบัติที่ดีต่อกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่ส ำคัญของส ำนักทดสอบฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องกำรสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดีส ำหรับกำรออกปฏิบัติงำนภำคสนำม โดย
กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจำกงำนภำคสนำมเป็นภำรกิจหลักของส ำนักทดสอบฯ เพรำะกำรสร้ำงเครื่องมือเป็นหนึ่งใน
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน งำนภำคสนำมเป็นภำรกิจที่บุคลำกรทุกคนในส ำนักทดสอบฯ ต้องท ำเป็นประจ ำทุก
ปี ดังนั้นกำรจัดกิจกรรมเรื่องนี้จะเป็นกำรช่วยทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติของงำนภำคสนำมให้ดียิ่งขึ้น 
และสิ่งที่เป็นผลผลิตส ำคัญส ำหรับกิจกรรมนี้ก็คือกำรได้มำซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีของงำนภำคสนำมโดยผลกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวยังส่งผลต่อกำรคงไว้คุณภำพมำตรฐำนของส ำนักทดสอบฯ ไว้ต่อไป 

2. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องกำรสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดีส ำหรับกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำร
ข้อมูล สืบเนื่องจำกในปัจจุบันเทคโนโลยีต่ำง ๆ มีควำมก้ำวหน้ำไปมำกรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
ส ำคัญก็พัฒนำไปมำกเช่นเดียวกัน ส ำนักทดสอบฯ มีข้อมูลส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับงำนหลำย ๆ ส่วนดังนี้กิจกรรม
นี้จะเสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำร
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพของบุคลำกรทุกระดับในส ำนักทดสอบฯ 
 (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
 ส ำนักทดสอบฯ มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ โดยมี
กำรเรียนรู้ผ่ำนตัวแบบ หรือองค์กรที่มีกำรปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) และ The Research 
Center for Psychological and Educational Testing (RCPET) ณ  National Taiwan Normal University 
(NTNU)  
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หมวด 5 
บุคลากร 

 
 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
ส ำนักทดสอบฯ ส่งเสริมกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เกื้อหนุนกำรท ำงำนของบุคลำกรและส่งเสริมกำร

ท ำงำนของบุคลำกรให้มีประสิทธิผล โดยมีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ก่อนเข้ำสู่ปีงบประมำณ 2563 ในกำรประชุม
ปฏิบัติกำรวำงแผนกลยุทธ์ประจ ำปี 2563 ในเดือนตุลำคม 2562 เมื่อท ำกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
ตำมหลัก 4M และวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนบุคลำกรแล้ว มีกำรก ำกับติดตำมประเมินผลในรอบแรกเมื่อครบ 6 
เดือน และครั้งที ่2 เมื่อครบ 1 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 ผังกำรก ำกับติดตำมประเมินผล 
 
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
ส ำนักทดสอบฯ ได้วิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังโดยอ้ำงอิงจำกพันธกิจ ในกำรบริกำร

กำรทดสอบและกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิทยำกำรกำรประเมิน ดังนี้ 
1. บุคลำกรสำยวิชำกำรจะต้องมีสมรรถนะด้ำนกำรออกข้อสอบ กำรวิพำกษ์ข้อสอบ และมีควำม

เชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำรสนำมสอบและกำรจัดสอบ นอกเหนือจำกมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนในสำขำวิทยำกำรกำรประเมิน นอกจำกนี้ ต้องวิเครำะห์สมรรถนะด้ำนกำรออก
ข้อสอบของอำจำรย์เมื่อปรียบเทียบกับควำมต้องกำรใช้ข้อสอบในกำรบริกำรประจ ำปีและที่ต้องขยำยฐำน
ลูกค้ำในกำรให้บริกำรเพ่ิมเติมในปี 2564  

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนฯ ประจ ำปี 2562 

รอบ 2 

กำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังและ
สมรรถภำพของบุคลำกร 

กำรส ำรวจแผนกำรพัฒนำ
ตนเองของบุคลำกำร 

กำรติดตำมกำรด ำเนินกำร
ด้ำนบุคลำกรตำมที่ก ำหนดใน

แผนกลยุทธ์  ปี 2563                
รอบ 6 เดือน 

กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อม 
และวำงแผนกลยุทธ์   

ประจ ำปี 2563 

ปรับปรุง               
กำรด ำเนินกำร 

กำรส ำรวจควำมต้องกำรของ            
บุคลำกำรด้ำนสภำพแวดล้อม กำรติดตำมกำรด ำเนินกำร

ด้ำนบุคลำกรตำมที่ก ำหนดใน
แผนกลยุทธ์  ปี 2563                

รอบ 6 เดือน 

กำรวิเครำะห์                           
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรบริกำร           

กำรทดสอบและหลักสตูร 

สรุปสำรสนเทศส่งต่อกำรวำงแผนกลยุทธ์
ด้ำนบุคลำกรและสภำพแวดล้อม 

ในปี 2564 
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2. บุคลำกรสำยสนับสนุนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำรสนำมสอบ
และกำรจัดสอบ และมีจิตสำธำรณะเพรำะภำรกิจหลักของส ำนักทดสอบฯ คืองำนบริกำร 

3. ในกรณีที่มีกำรบริกำรในโครงกำรพิเศษนอกเหนือจำกโครงกำรบริกำรกำรทดสอบประจ ำปี หำก
วิเครำะห์แล้วว่ำ บุคลำกรภำยในมีขีดจ ำกัด มีอุปสรรคต่อทั้งก ำลังคนและเวลำ ก็จะมีกำรประสำนขอควำม
ร่วมมือไปยังผู้ส่งมอบ และคู่ควำมร่วมมือที่มีอยู่ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น 
กำรบริกำรกำรสอบคัดเลือกเข้ำเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จะขอควำมร่วมมือกำรผลิตข้อสอบจ ำนวนมำกจำกผู้ส่ง
มอบภำยนอกและกำรจัดสรรวิทยำกรบริหำรสนำมสอบจำกคู่ควำมร่วมมือที่เป็นบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนจำกทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

(2) บุคลากรใหม่ 
ส ำนักทดสอบฯ มีกระบวนกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้ได้บุคลำกรที่มีสมรรถนะสูงสำมำรถเพ่ิม

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของส ำนักทดสอบฯ โดยพิจำรณำจำกพ้ืนควำมรู้ทำงวิชำกำรสำขำต่ำง ๆ ที่
ส ำนักทดสอบฯ ต้องกำร บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ด้ำนกำรออกข้อสอบ มีควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญในสำขำวิชำกำรวัดผล ประเมินผล และกำรวิจัย กำรพิจำรณำจำกคุณลักษณะทำงจิตวิทยำ เช่น 
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ กำรสื่อสำร และจิตสำธำรณะ เป็นต้น  

ส ำนักทดสอบฯ จะมอบหมำยให้มีพ่ีเลี้ยง (Mentor) ท ำหน้ำที่ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
วัฒนธรรมของส ำนักทดสอบฯ ให้แก่ บุคลำกรใหม่เพ่ือให้สำมำรถมีชีวิตกำรท ำงำนในส ำนักทดสอบฯ ได้อย่ำงมี
ควำมสุข และร่วมมือกันในกำรขับเคลื่อนส ำนักทดสอบฯ 

(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management)  

ส ำนักทดสอบฯ เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม รวมทั้งกำร
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรสอบคัดเลือกในระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนและระดับอุดมศึกษำ ส่งผลให้บุคลำกรทุกคนของส ำนักทดสอบฯ ได้เรียนรู้วิธีกำรเผชิญหน้ำกับกำร
เปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะปรับระบบกำรบริกำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำรให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ในด้ำนของบุคลำกรในปีงบประมำณ 2560 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรมีจ ำนวนเท่ำกันกับบุคลำกร
สำยสนับสนุน แต่ในระยะต่อมำ จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรลดน้อยลงเนื่องจำกกำรเกษียณรำชกำร 
จนกระทั่งในปัจจุบันจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนมำกกว่ำบุคลำกรสำยวิชำกำร ในอัตรำ 1.3 เท่ำ แม้จะมี
จ ำนวนบุคลำกรที่ไม่สมดุล แต่ผลจำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แล้วพบว่ำ ยังไม่ท ำให้สมรรถนะของส ำนัก
ทดสอบฯ ลดน้อยลง เนื่องจำกมีควำมช่วยเหลือจำกผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือที่มีอยู่ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้ำนหลักสูตรปริญญำโท สำขำวิทยำกำรกำรประเมิน ของส ำนักทดสอบฯ มี
กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนนิสิตที่เข้ำเรียนลดน้อยลงอย่ำงต่อเนื่อง และในปีกำรศึกษำ 2563 มีผู้สมัครเข้ำเรียน
เพียง 2 คน ไม่สำมำรถเปิดสอนได้ ส ำนักทดสอบฯ มีแผนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ ยนแปลงโดยกำรสร้ำง
หลักสูตรระยะสั้นทดแทน ซึ่งมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย  

บุคลำกรทุกคนของส ำนักทดสอบฯ ได้เรียนรู้ กำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลงจำกงำนบริกำรกำรทดสอบ
อยู่ตลอดเวลำ จนกระท่ังมีควำมพร้อมในกำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกำรงำนกำรสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบ และกำรบริกำรกำรสอบ 
แต่บุคลำกรทุกคนสำมำรถด ำเนินกำรจนบรรลุเป้ำหมำยได้ นอกจำกนี้ ส ำนักทดสอบฯ ยังมีคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่ร่วมด ำเนินกำรควบคุมเพ่ือลดควำมเสี่ยงภำยในและลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงภำยนอก 
ดังสรุปในตำรำง 
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ตารางที่ 6  กำรวิเครำะห์เพ่ือบริหำรควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ การจัดการ/กลยุทธ ์
- กำรเกิดอุบัติเหตุและ 
ควำมไม่ปลอดภัยใน 
กำรปฏิบัติงำน 

- ควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- กำรสูญเสียบุคลำกรและทรัพยำกร 
- ส่งผลต่อภำพลักษณ์ช่ือเสียงและควำม
เชื่อถือไว้วำงใจ 

- ก ำหนดมำตรฐำนด้ำนสุขภำพและควำม
ปลอดภัย เช่น สนับสนุน 
กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรซ้อมอัคคีภัย
และแผนบริหำรควำมเสี่ยงและภำวะฉุกเฉิน
ในกำรปฏิบัติงำน 

- บุคลำกรขำดทักษะและ 
ขีดควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน 
ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 

- ขำดควำมรู้และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ในระบบหรือโปรแกรมที่น ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของมหำวทิยำลัย 

- จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- สนับสนุนให้เข้ำรบักำรอบรมกำรใช้
เทคโนโลยี ในระบบหรือโปรแกรมที่น ำมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลยั 

- มีแนวโน้มที่หลักสูตรวิทยำ
ศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิชำ
วิทยำกำรกำรประเมิน 
จะถูกปิดจ ำนวนนิสิตลดลง 

- ภำระงำนสอนลดลง 
- อัตรำส่วนนิสติต่ออำจำรยล์ดลง 
 

- มีแผนกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมเกณฑ์ 
AUN-QA เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิต 
- มีแผนกำรสร้ำงหลักสูตรระยะสัน้ทดแทน 
เป็นหลักสูตรเสริมเพื่อรองรบัผู้เรียนระดับ
ปริญญำตรี และปริญญำโท 

- ยังมีอำจำรย์ที่ยังไมม่ีต ำแหน่ง
วิชำกำร 
 

- อำจำรย์ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเกณฑ์
กำรขอ และไม่เข้ำใจขั้นตอน แบบฟอร์ม 
เอกสำรที่ต้องยื่นขอและขำดผลงำนท่ี
พร้อมยื่นขอ 

- มีระบบพี่เลี้ยงท่ีสนับสนุน มีกำรก ำกับ
ติดตำม และเสนอแนะใหม้ีควำมกำ้วหน้ำใน
กำรผลิตผลงำนวิชำกำร 

 
(4) การท างานให้บรรลุผล (Work Accomplishment)  
โครงสร้ำงผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักทดสอบฯ แบ่งเป็น สำยวิชำกำร และสำยปฏิบัติกำร กำรจัดระบบ

ดังกล่ำวได้ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักตำมต ำแหน่ง และภำระหน้ำที่เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ระบบงำนและบุคลำกรได้ขับเคลื่อนให้องค์กรได้ก้ำวไปสู่จุดมุ่งหมำยที่ก ำหนด ด้วยเหตุที่ ส ำนักทดสอบฯ มีงำน
บริกำรด้ำนกำรทดสอบเป็นภำรกิจหลัก ซึ่งเป็นงำนที่ต้องเคร่งครัดเรื่องเป้ำหมำยของกำรท ำงำนและกำร
บริหำรจัดกำรงำนแต่ขั้นตอนให้ส ำเร็จตำมเวลำที่ก ำหนด กล่ำวได้ว่ำ มีควำมยืดหยุ่นน้อย บุคลำกรทุกคนของ
ส ำนักทดสอบฯ ได้เรียนรู้และได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะของตนเองให้สอดรับกับสมรรถนะด้ำนกำรบริกำรกำร
ทดสอบซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของส ำนักทดสอบฯ ผลจำกกำรปฏิบัติงำนภำยในส ำนักทดสอบฯ ท ำให้บุคลำกร
ทุกคนได้เพ่ิมพูนและสั่งสมประสบกำรณ์ท ำให้มีสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้น 

ส ำนักทดสอบฯ จัดระบบงำนและกำรบริหำรงำนบุคคล โดยแบ่งระบบงำนออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
 1. ระบบงำนตำมโครงสร้ำงของส ำนักทดสอบฯ ได้แก่ ระบบงำนของกลุ่มงำนฝ่ำยต่ำง ๆ คือ ฝ่ำย
สร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ตำม
ภำระหน้ำที่และแผนกำรปฏิบัติงำน และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ขอรับบริกำร 
 2. ระบบงำนตำมภำรกิจของส ำนักทดสอบฯ ได้แก่ กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรและคณะด ำเนินงำน
เป็นครั้งครำว เพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุผลงำนตำมเป้ำหมำยหรือกิจกรรมที่ตั้งไว้ เช่น คณะกรรมกำรสร้ำงและ
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พัฒนำแบบทดสอบ คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร คณะกรรมกำรบริกำรกำรสอบ คณะกรรมกำรบริหำรและ
พัฒนำหลักสูตร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ฯลฯ 
 
ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

(1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน  
ส ำนักทดสอบฯ เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของสภำพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ  

มีกำรจัดสภำพแวดล้อมให้บุคลำกรได้รับควำมปลอดภัย อีกทั้ง ส ำนักทดสอบฯ ยังให้กำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญที่จะท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จอย่ำง
ยั่งยืน โดยกำรให้บุคลำกรมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมกำรเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำตนเอง และ
สนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของตนเอง ทั้งสำยวิชำกำร และสำยปฏิบัติกำร  

นอกจำกนี้ ยังมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ มีสุขภำพพลำนำมัยที่แข็งแรง โดยกำรจัด
กิจกรรมกำรออกก ำลังกำยโดยกำรเต้นบำสโลบ ทุกสัปดำห์ในวันพุธ โดยออกก ำลังกำย 30 - 45 นำที กำรจัด
กิจกรรมนันทนำกำรที่แฝงอยู่ในโครงกำรพัฒนำจิตบริกำรเพ่ือควำมเป็นเลิศ 

ในด้ำนสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท ำงำนเพื่อให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขและควำมปลอดภัย 
ส ำนักทดสอบฯ มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพันระหว่ำงบุคลำกรด้วยกันและควำมผูกพันต่อ
ส ำนักทดสอบฯ ได้แก่  

ในด้ำนควำมปลอดภัยของคนและสินทรัพย์มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงรอบด้ำน ได้แก่  
1. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ พร้อมติดตั้งถังดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเตรียม

ถังดับเพลิงและลูกบอลดับเพลิง ให้มีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ระบบควำมปลอดภัยและ
รักษำควำมลับ มีระบบคีย์กำร์ด และระบบสแกนลำยนิ้วมือ 

2. เครื่องฟอกอำกำศ และพัดลมระบำยอำกำศเพรำะบุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ ต้องท ำงำนกับ
เครื่องพิมพ์ส ำเนำ กระดำษจ ำนวนมำก จึงมีกำรติดตั้งและวำงเครื่องฟอกอำกำศในห้องที่มีควำมเสี่ยงต่อระบบ
ทำงเดินหำยใจของบุคลำกร เช่น ห้องอัดส ำเนำ ห้องท ำข้อสอบ ห้องประชุม และห้องขนำดเล็ก แต่มีคนใช้งำน
จ ำนวนมำก 

3. กำรจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรขนส่ ง เช่น รถเข็น  
เสื้อพยุงหลัง และลิฟต์ไฮดรอลิค เป็นต้น 

4. ตู้ยำสำมัญประจ ำบ้ำนติดตั้งภำยในส ำนักงำน และกระเป๋ำปฐมพยำบำล พร้อมยำรักษำโรค
เบื้องต้น ส ำหรับใช้ภำยใน - ภำยนอกสถำนที่ อุปกรณ์วัดควำมดันโลหิต และที่ชั่งน้ ำหนัก ทั้งนี้ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีกำรแจกเจลล้ำงมือ และแผ่นแอลกอฮอล์อุปกรณ์ปฐม
พยำบำล เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ หน้ำกำกอนำมัยและแผ่นกรอง ส ำหรับป้องกันเชื้อโรคให้กับกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 บุคคลำกรภำยในส ำนักทดสอบฯ และบุคคลำกรภำยนอกที่เก่ียวข้อง 

5. กำรจัดท ำกำรประกันภัยกำรเดินทำงส ำหรับบุคลำกรที่เดินทำงปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ต่ำงจังหวัด 
ในกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนและเป้ำประสงค์ในกำรปรับปรุงปัจจัยด้ำนสภำวะแวดล้อมในกำรท ำงำน  

ประกอบด้วยแบบประเมินโครงกำรที่เก่ียวข้องโดยใช้แบบสอบถำมเป็นหลัก 
 (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 

ในด้ำนบุคลำกรสำยวิชำกำรส ำนักทดสอบฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรเ อ้ือ  
สิทธิประโยชน์ให้แก่บุคำกร ควบคู่กับบกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ 4 ด้ำนอย่ำงมีประสิทธิผล ได้แก่ กำรสอน 
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กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุวัฒนธรรมและศิลปะ ในด้ำนกำรสอน ส ำนักทดสอบฯ สนับสนุนให้
คณำจำรย์มีพัฒนำด้ำนกำรสอนและกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแก่นิสิต และกำรพัฒนำตนเองในทำงวิชำชีพ โดย 

1. กำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจเป็นรำยบุคคล  
คนละ 13,500 บำท 

2. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำตนเองให้มีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรสอน 
ตำมระบบของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงกำร SWU-Best  ได้แก่ กำรรับรองสมรรถนะและ
ประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน ตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพของสหรำชอำณำจักร (UKPSF)  

3. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ำรับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้วยกำรให้ค ำปรึกษำ 
และติดตำมผลงำนทำงวิชำกำรทั้งกำรผลิตและกำรเผยแพร่ผลงำน  สร้ำงควำมตระหนักในกำรผลิตผลงำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์ และกำรจัดสรรทุนวิจัยจำกเงินรำยได้ของส ำนักทดสอบฯ 

4. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพ เช่น จริยธรรมกำรวิจัยใน
มนุษย์ กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร เป็นต้น 

5. กำรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุวัฒนธรรมและศิลปะของส ำนักทดสอบฯ และ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของสังคม 
โดยเฉพำะในภำวะวิกฤตกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

ในด้ำนบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร ส ำนักทดสอบฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งรัดกำรท ำงำนตำมขอบเขต
ของงำนให้หน้ำที่ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล โดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ จะประชุมก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลงำนของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรเป็นประจ ำทุกเดือน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ จะเข้ำร่วม
ประชุมเป็นบำงครั้ง ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์พิเศษ ที่ต้องกำรกำรสื่อสำรแบบสองทำงที่ต้องท ำควำมเข้ำใจ
บุคลำกรทุกฝ่ำยในส ำนักทดสอบฯ เช่นเดียวกับบุคลำกรสำยวิชำกำร  

ส ำนักทดสอบฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำตนเองในทำงวิชำชีพเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล นอกเหนือจำกงำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่จัดสรรโดยมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 

1. กำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจเป็นรำยบุคคล  
คนละ 13,500 บำท 

2. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ำศึกษำต่อในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรของ ส ำนักทดสอบฯ 
โดยกำรสนับสนุนเงินค่ำลงทะเบียน คนละ 50,000 บำท 

3. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร 

4. กำรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุวัฒนธรรมและศิลปะของส ำนักทดสอบฯ และ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของสังคม 
โดยเฉพำะในภำวะวิกฤตกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
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ตารางที่ 7  กำรจัดสรรทุนพัฒนำบุคลำกร 

ปีงบประมาณ ทุนพัฒนาบุคลากร จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

ปี 2561 สำยวิชำกำร 15 คน 300,000 53,600 17.86 
สำยปฏิบตัิกำร 19 คน 270,000 11,500 04.25 

ปี 2562 สำยวิชำกำร 15 คน 225,000 9,000 04.00 
สำยปฏิบตัิกำร 19 คน 285,000 62,200 21.75 

ปี 2563 สำยวิชำกำร 14 คน 210,000 31,600 15.04 
สำยปฏิบตัิกำร 19 คน 285,000 - - 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT) 

(1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of ENGAGEMENT)  

ส ำนักทดสอบฯ มีวิธีกำรก ำหนดปัจจัยที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรโดยอิงภำรกิจและ
ควำมรับผิดชอบของงำนเพ่ือให้ บุคลำกรมีควำมรักและควำมผูกพันกับส ำนักทดสอบฯ เพ่ิมขึ้น โดยใช้วิธีกำร
ต่ำง ๆ ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น 

1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติภำรกิจที่ส ำคัญของส ำนักทดสอบฯ ตำมสมรรถนะที่ทุกคน
มี ที่เอ้ือต่อควำมส ำเร็จของส ำนักทดสอบฯ โดยไม่ค ำนึงถึงหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงของหน่วยงำน 

2. กำรใช้วำทกรรมที่สะท้อนควำมส ำคัญของบุคลำกรที่มีต่อควำมส ำเร็จของงำน กำรอ้ำงอิง  
ถึงควำมส ำเร็จที่ผ่ำนมำของส ำนักทดสอบฯ ควำมภำคภูมิใจที่บุคลำกรทุกคนมีต่อส ำนักทดสอบฯ และกำรสร้ำง
ควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของบุคลำกรแต่ละคนที่มีต่อควำมส ำเร็จของส ำนักทดสอบฯ เป็นต้น  

3. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือน ำมำพัฒนำงำนตนเอง หรือกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยปฏิบัติกำรได้ไปพัฒนำตนเองตำมพันธกิจหลักของ
หน่วยงำน เช่น กำรอบรมระยะสั้น เพ่ือกำรพัฒนำหรือกำรสร้ำงแบบวัดทำงจิตวิทยำ กำรสร้ำงคลังข้อสอบ ที่
ได้จำกกำรศึกษำดูงำนในหน่วยงำนที่มีลักษณะคล้ำยกับส ำนักทดสอบฯ  

4. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์และนิสิตเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรประจ ำปี  “วัดผล
สัมพันธ์” ที่ท ำให้คณำจำรย์และนิสิตเข้ำถึงเครือข่ำยทำงวิชำกำร และรู้สึกภำคภูมิใจในตนเอง หลักสูตร และ
ส ำนักทดสอบฯ 

(2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT)   
ส ำนักทดสอบฯ ประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรด้วยวิธีที่ เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  

กำรประเมินแบบเป็นทำงกำรด้วยกำรใช้แบบสอบถำมทัศนคติที่มีต่อส ำนักทดสอบฯ และแบบไม่เป็นทำงกำร 
ด้วยกำรสังเกตพฤติกรรมที่มีต่อกำรรับหรือปฏิเสธกำรมอบหมำยงำนและกำรปฏิบัติงำนให้แก่ส ำนักทดสอบฯ 
และกำรอำสำท ำงำนเพ่ือส ำนักทดสอบฯ และน ำผลกำรประเมินมำใช่ในกำรปรับปรุงควำมผูกพันของบุคลำกร
ที่มีต่อส ำนักทดสอบฯ ต่อไป 

โดยผลกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรทุกคนมีดังนี้ บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่นที่ปฏิบัติงำนเพ่ือให้
บรรลุพันธกิจ และให้ส ำนักทดสอบฯ พัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ทุกคนร่วมกันก ำหนดไว้ มีควำมรู้สึกผูกพันกับส ำนัก
ทดสอบในระดับมำกที่สุด (คะแนน 4.6 จำกคะแนนเต็ม 5) โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกผูกพันกับ
ส ำนักทดสอบฯ มำกที่สุดคือ ควำมภูมิใจในชื่อเสียงอันเก่ำแก่ขององค์กร (คะแนนเต็ม 5) รองลงมำคือ 
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ควำมรู้สึกในกำรเป็นเจ้ำขององค์กร และมีควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือรักษำชื่อเสียงขององค์กร 
(คะแนน 4.9 จำกคะแนนเต็ม 5)  ส ำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกผูกพันกับส ำนักทดสอบฯ น้อย
ที่สุดคือ ควำมรักในองค์กรที่อำจจะถูกสั่นคลอนโดยลักษณะของผู้ร่วมงำน แต่ก็ยังถือว่ำ อยู่ในระดับมำก 
(คะแนน 3.6 จำกคะแนนเต็ม 5) 

 
ข. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

ส ำนักทดสอบฯ มีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำง  บุคลำกรสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำประสิทธิภำพของงำนได้ตลอดเวลำ ทั้งในด้ำนกำร
บริกำรและหลักสูตร กำรตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำหรือปรับปรุงกำรท ำงำนที่มีอุปสรรค จะเป็นข้อสรุปที่เกิด
จำกควำมเห็นชอบของบุคลำกรส่วนใหญ่ ตำมหลักประชำธิปไตย ไม่ขึ้นอยู่กับต ำแหน่งงำน หรือควำม
รับผิดชอบตำมสำยงำน บุคลำกรแต่ละคนพร้อมที่จะมีกำรได้รับมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจ เพ่ือผลส ำเร็จของงำน 
เป็นที่สังเกตว่ำ ทุก ๆ ครั้งที่มีควำมต้องกำรกำรท ำงำนของบุคลำกรคนใดก็ตำมก็จะได้รับควำมร่วมมือ
จนกระทั่งงำนส ำเร็จลุล่วง หรือในกำรร่วมแรงร่วมใจในกำรท ำงำน บุคลำกรจะร่วมมือกัน ท ำให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กร ในกำรร่วมมือกันท ำงำนเพ่ือให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ถึงแม้จะต้องใช้เวลำในกำร
ท ำงำนที่นอกเหนือจำกกำรท ำงำนปกติ  

 
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา (PERFORMANCE Management and Development) 
 

(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management)  
ส ำนักทดสอบฯ มีกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยปฏิบัติกำร

ของส ำนักทดสอบฯ เพ่ือให้มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดี โดยยึดตำมองค์ประกอบของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นหลัก มีกำรท ำควำมเข้ำใจและจัดท ำข้อตกลงกำรประเมินเป็นรำยบุคคล ระหว่ำง
ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนด้วยตนเอง โดย
แบ่งเป็น 1. กำรประเมินผลสมรรถนะของกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ 30 ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก
มหำวิทยำลัย (ร้อยละ 10) และสมรรถนะประจ ำสำยงำนหรือสมรรถนะทำงกำรบริหำร (ร้อยละ 20)  

  2. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน คิดเป็นร้อยละ 70 ประกอบด้วย ภำระงำนหลัก (ร้อยละ 50)  
ภำระงำนส่วนกลำงของส่วนงำน (ร้อยละ 10) และภำระงำนตำมยุทธศำสตร์หรือวิสัยทัศน์ (ร้อยละ 10) 

(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)  
ส ำนักทดสอบฯ ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสนับสนุนควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร

และควำมจ ำเป็นของสถำบัน ด้วยกำรใช้กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่ใช้ผลกำรจัดกำร
เรียนรู้มำสนับสนุนกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักทดสอบฯ ทั้งในด้ำนกำรบริกำรและหลักสูตร 

(3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development EFFECTIVENESS)  
ส ำนักทดสอบฯ ใช้กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำร

ด ำเนินงำนบริกำรและหลักสูตร และสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อกันและต่อส ำนักทดสอบฯ เพรำะทุก
คนที่มส่วนเกี่ยวข้องต้องช่วยกันระดมควำมคิดเห็นในกำรศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค และหำทำง
ออกร่วมกันผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
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(4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Development)  
ส ำนักทดสอบฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนของบุคลำกร 

และผู้น ำของส ำนักทดสอบฯ ในอนำคต 
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนของบุคลำกร ส ำนักทดสอบฯ ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนมี

ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ในด้ำนบุคลำกรสำยวิชำกำร จะมีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรในระดับนำนำชำติ กำรฝึกอบรมและพัฒนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่นเดียวกับบุคลำกร
สำยสนับสนุน จะมีกำรจัดสรรทุนในกำรศึกษำต่อ และกำรฝึกอบรมและพัฒนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ส ำนักทดสอบฯ มีกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำร และต ำแหน่งอ่ืนที่ส ำคัญต่อกำร
ส่งเสริมสมรรถนะของส ำนักทดสอบฯ โดยกำรถ่ำยทอดทำงสังคมและกำรมอบหมำยงำนมีกำรตัดสินใจใน
ระดับนโยบำย สนันสนุนให้มีกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ตำมเกณฑ์คุณสมบัติของกำรเป็นผู้บริหำรของส ำนัก
ทดสอบฯ  
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หมวด 6 
การปฏิบัติการ 

 
 
6.1 กระบวนการท างาน (Work processes) 
ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืน ๆ และกระบวนการ 
(Program, Service, and PROCESS Design) 
 (1) การจัดท าข้อก าหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และ 
กระบวนการ (Determination of Program, Service, and PROCESS Requirements) 
 ด้ำนกำรบริกำร เป็นกำรบริกำรกำรสอบแก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก ซึ่งมีกำรด ำเนินกำร
ต่อเนื่องมำ ทุกปีตำมพันธกิจของหน่วยงำนที่ขอใช้บริกำร คือ เพ่ือกำรสอบคัดเลือก เพ่ือกำรแนะแนว เพ่ือ
ศึกษำต่อกำรสอบเพ่ือชิงทุนทั้งภำครัฐและเอกชน รวมทั้ง กำรจัดสอบเพ่ือกำรประเมินผลในกำรเลื่อนต ำแหน่ง 
ตำมรำยงำนกำรบริกำรกำรสอบ ส ำหรับขั้นตอนในกำรให้บริกำรกำรสอบเป็นไปตำมมำตรฐำน กำรด ำเนิน  
กำรสอบของส ำนักทดสอบฯ และด ำเนินกำรสอบตำมข้อก ำหนดในกำรจัดสอบอย่ำงเคร่งครัด โดยขั้นตอนที่
ส ำคัญภำยหลังกำรให้บริกำร คือ ระบบกำรประเมินกำรให้บริกำร 2 ทำง ทั้งจำกวิทยำกรภำยในซึ่งจะท ำ 
กำรประเมินตั้งแต่กำรประสำนงำน ช่วงระหว่ำงกำรด ำเนินงำนและภำพรวมของผู้มำรับบริกำร และอีกส่วน  
มำจำกกำรประเมินของหน่วยงำนที่มำขอรับบริกำร ซึ่งมีกำรประเมินตั้งแต่กำรมำติดต่อ ช่วงระหว่ำงกำรบริกำร     
ไปจนถึงกำรสรุปผลกำรสอบโดยผู้รับบริกำรจะส่งผลกำรประเมินมำยังส ำนักทดสอบฯ และข้อมูลที่ได้รับจำก         
กำรประเมินจะถูกน ำมำใช้ในกำรสรุปและน ำข้อมูลสำรสนเทศที่ได้รับมำใช้ในกำรพัฒนำ และปรับปรุง       
กำรให้บริกำรกำรสอบต่อไป 
 (2) กระบวนการท างานที่ส าคัญ (Key WORK PROCESSES) 
 กำรบริกำรวิชำกำร ส ำนักทดสอบฯ ได้ให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ท ำหนังสือเชิญเป็น
วิทยำกร โดยคณำจำรย์ส ำนักทดสอบฯ ได้ให้ควำมรู้ด้ำนกำรวัดและประเมิน กำรสร้ำงแบบทดสอบชนิดต่ำง ๆ
กำรวิเครำะห์และหำคุณภำพของข้อสอบ ในรูปแบบกำรเป็นวิทยำกรบรรยำย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ให้แก่หน่วยงำนที่เสนอทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ประกอบด้วย โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร (ด้ำนกำร
ให้บริกำรกำรทดสอบร่วมกับ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.)) ด้ำนกำรสร้ำง
แบบทดสอบเพ่ือวัดสมรรถนะและคัดเลือกบุคลำกร ด้ำนกำรจัดท ำแบบทดสอบ และด้ำนกำรสร้ำงแบบทดสอบ 

กำรบริกำรสร้ำงและจัดท ำแบบทดสอบ แก่หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เป็นกำรให้บริกำรตำม
วัตถุประสงค์เฉพำะของหน่วยงำนที่ขอใช้บริกำร ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนมำ มีหน่วยงำนทั้งภำครัฐ
และเอกชน เข้ำมำขอรับบริกำรโดยทำงส ำนักทดสอบฯ ได้ให้บริกำรกับทำงหน่วยงำนที่มำขอรับบริกำรต่ำง ๆ 
เป็นไปอย่ำงดี แสดงในตำรำงดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ 

ท่ี โครงการบริการวิชาการ ระยะเวลา หน่วยงาน การด าเนินงาน 
1 คร้ังที่ 1/2563  

ด้ำนกำรจัดท ำแบบทดสอบ 
ก.พ. 2563 -  
ก.พ. 2564 

รัฐบำล ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
มีกำรรำยงำนผลกำรรับ-จ่ำยเงินโครงกำรฯ โดยผ่ำนที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 26 
มกรำคม. 2564 

2 คร้ังที่ 2/2563  
ด้ำนกำรสร้ำงแบบทดสอบ 

ม.ค. 2563 -  
มิ.ย. 2563 

รัฐวิสำหกิจ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
มีกำรรำยงำนผลกำรรับ-จ่ำยเงินโครงกำรฯ โดยผ่ำนที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ คร้ังที่ 9/2563 วันที่ 3 
กันยำยน 2563 

3 คร้ังที่ 3/2563  
ด้ำนกำรสร้ำงแบบทดสอบ 

มี.ค. 2563 -  
ธ.ค. 2563 

(ขยำยเวลำ
เป็น 29 มิ.ย.
2564) 

องค์กร
อิสระ 

อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรและได้รำยงำนควำมกำ้วหน้ำรอบ   
1 ปี 

4 คร้ังที่ 4/2563  
ด้ำนกำรให้บริกำรจัดสอบ 

ต.ค. 2563 -  
พ.ย. 2563 

องค์กร
อิสระ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
มีกำรรำยงำนผลกำรรับ-จ่ำยเงินโครงกำรฯ โดยผ่ำนที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 26 
มกรำคม 2564 

5 คร้ังที่ 5/2563  
ด้ำนกำรlihk’แบบทดสอบ 

ต.ค. 2563 -  
ม.ค. 2564 

เอกชน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
มีกำรรำยงำนผลกำรรับ-จ่ำยเงินโครงกำรฯ โดยผ่ำนที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ คร้ังที่ 3/2564 วันที่ 19 
มีนำคม 2564 

6 คร้ังที่ 6/2563  
ด้ำนกำรให้บริกำรจัดสอบ 

ม.ค. 2564 -  
เม.ย. 2564 

รัฐบำล ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
มีกำรรำยงำนผลกำรรับ-จ่ำยเงินโครงกำรฯ โดยผ่ำนที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 28 
มิถุนำยน. 2564 

7 ด้ำนกำรให้บริกำรกำรทดสอบร่วมกบั สทศ. 
 - จัดสอบ GAT/PAT  

ปีกำรศึกษำ  2564 
22 - 23  มี.ค. 

2564 
  

องค์กำร
มหำชน 

  

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
มีกำรรำยงำนผลกำรรับ-จ่ำยเงินโครงกำรฯ โดยผ่ำนที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ 
คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 28 มิ.ย. 2564 

 - จัดสอบ O-NET  
ปีกำรศึกษำ  2563 

27 . - 28 มี.ค. 
2564 

 - จัดสอบวิชำสำมญั 
ปีกำรศึกษำ 2564 

3 - 4 
เม.ย. 2564 

 

 ด้ำนหลักสูตรฯ มีกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร กำร
ประเมิน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยกำรทบทวนมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และตำมเกณฑ์ AUN-QA น ำมำพิจำรณำตั้งเป็นผลลัพธ์กำรจัดมี        
กำรออกแบบกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่ำง ๆ พร้อมทั้ง มีกำรร่วมคิดผ่ำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ รวมไปถึงมีกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรและดูแลนิสิต ตั้งแต่แรกเข้ำจนถึง
ส ำเร็จกำรศึกษำด้วยกำรจัดโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งเน้นทั้งกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ทำงกำรประเมิน และกำรพัฒนำทักษะ Soft Skill ตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรฯ 
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 (3) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts)  

ส ำนักทดสอบฯ มีกำรด ำเนินงำนที่มีควำมแตกต่ำงกันหลำยด้ำน กำรออกแบบงำนแต่ละส่วนจะให้
ควำมส ำคัญกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นฐำน ดังนี้ 
 กำรออกแบบงำนบริกำรสอบ ได้มำจำกกำรเรียนรู้จำกองค์กรที่เป็นเลิศ และน ำผลกำรเรียนรู้มำ
วิเครำะห์ เพ่ือก ำหนดแนวทำงที่สอดคล้องกับบริบท และวัฒนธรรมของส ำนักทดสอบฯ และมหำวิทยำลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ เช่น กำรเรียนรู้ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศน ำมำสู่กำรจัดท ำโครงกำรจัดตั้ง ศูนย์
ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 ด้ำนบริกำรวิชำกำร จะค ำนึงถึงองค์ควำมรู้ของส ำนักทดสอบฯ โดยด ำเนินกำรให้กำรออกแบบกำร
บริกำรวิชำกำรเป็นไปตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักทดสอบฯ และมหำวิทยำลัย มุ่งเน้นให้คณำจำรย์
ด ำเนินกำรเพื่อชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของพ้ืนที่เป็นส ำคัญ ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทุกภำคส่วน โดยกำรตรวจสอบจำกงำนวิชำกำร และ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ ส่วนด้ำนกำรวิจัยส ำนักทดสอบฯ ได้มีแนวปฏิบัติให้โครงกำรวิจัยเป็นไป
ตำม พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย 
 ด้ำนหลักสูตรฯ มีกำรวำงแผนกำรออกแบบหลักสูตรฯ และสำระรำยวิชำในหลักสูตรฯ ได้ก ำหนด
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำตำมปรัชญำ วัตถุประสงค์ และรำยละเอียดที่หลักสูตรฯ ก ำหนด  
โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ออกแบบหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิทยำกำรกำรประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยมีแนวคิดปรัชญำของหลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรกำรประเมิน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถในกำรประเมินสิ่งต้องประเมินทั้ง
ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม อำทิ บุคคล องค์กร พฤติกรรมองค์กร คุณภำพของผลงำนหรือกำรปฏิบัติงำน 
เนื้อหำสำระของหลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรสหวิทยำกร เน้นกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วย
เทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ ที่จะฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นนักประเมินที่มีควำมรู้ด้ำนกำรประเมินควบคู่ไปกับกำรอบรมให้
ตั้งมั่นอยู่ในจริยธรรมอันดีงำมและคุณธรรมที่เรียกว่ำ “จรรยำบรรณ” ของวิชำชีพนักประเมิน นอกจำกนี้
หลักสูตรมีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ AUN-QA ผ่ำนโครงกำรกำรปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีเป้ำหมำยให้หลักสูตรที่ปรับปรุงมีควำมทันสมัย และเป็นไปตำมที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องกำร 
 
ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ (PROCESS Management and Improvement) 
 (1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ (Process Implementation) 
 ด้ำนบริกำร จะมีหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรวิชำกำร ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลงำนที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ เพ่ือรับผิดชอบพันธกิจงำน ด้ำนบริกำรวิชำกำรของส ำนักทดสอบฯ ช่วยก ำกับกำร
ด ำเนินงำนของคณำจำรย์ และสำยสนับสนุนวิชำกำร ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรนี้ ฝ่ำยบริกำร
วิชำกำรได้ปฏิบัติงำน โดยให้มีกิจกรรมเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน KPIs โดยด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
และประหยัดในหลำยแนวทำง เช่น กำรประเมินควำมพึงพอใจ และตอบแบบสอบถำมต่ำง ๆ ผ่ำนทำง
ออนไลน์แทนกำรใช้กระดำษ ส่วนเอกสำรต่ำง ๆ จะสื่อสำรส่งไปยังคณำจำรย์ผ่ำน  E-document , จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) , ไลน์ (Line Application) และ Facebook 
 ด้ำนกำรวิจัย ส ำนักทดสอบฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมวิจัย เพ่ือให้เกิดผลงำนวิชำกำร
ร่วมกัน นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดระบบอำจำรย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือสนับสนุนให้คณำจำรย์ได้ท ำต ำแหน่ งทำงวิชำกำร   
อีกด้วย 
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 ด้ำนหลักสูตรฯ มีประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ด ำเนินงำนร่วมกันกับกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรฯ นั่นคือ คณำจำรย์ภำยในส ำนักทดสอบฯ ทุกท่ำน โดยมีหัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักทดสอบฯ คอยช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้กำรด ำเนินงำนของหลักสูตรฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภำพ 
 (2) กระบวนการสนับสนุน (Support PROCESSES) 
 ส ำนักทดสอบฯ มีกระบวนกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงฯ จำกกำรสนับสนุนในส่วน
งำนย่อย ถ้ำมีอุปสรรค หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือเร่งด่วน จะมีกำรจัดสรรอัตรำก ำลังร่วมปฏิบัติ งำนข้ำม  
ส่วนงำนย่อยในทันที เพ่ือให้ทุกส่วนงำนสำมำรถปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ทั้งในกำรบริกำรสอบและ        
กำรบริกำรวิชำกำรหรืองำนบริกำรที่มีเป็นครั้งครำว เป็นต้น  
 อีกทั้ง ยังมีกระบวนกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรแต่ละพันธกิจ ซึ่งมีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจแต่ละด้ำนมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ จะน ำให้
กำรสนับสนุนข้อมูลกำรด ำเนินงำนแต่ละด้ำนไปสู่โครงกำรที่ตอบสนองในแต่ละพันธกิจ เช่น กำรสนับสนุน 
ด้ำนงบประมำณส ำหรับกำรวิจัย 
 ด้ำนหลักสูตรฯ มีกระบวนกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรฯ อย่ำงต่อเนื่องซึ่งมีกำรจัดสรร
งบประมำณ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรทุกโครงกำรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด โดยคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรฯ จะน ำข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรฯ ในแต่ละปีกำรศึกษำมำพิจำรณำ แล้วเขียนโครงกำรฯเพื่อ
ของบประมำณลงไปสู่กำรด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนต่อไป รวมไปถึงยังให้กำร
สนับสนุนงบประมำณในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมมนำทำงด้ำนกำรวัดและประเมินผลระดับชำติเพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมให้บุคลำกรและนิสิตมีองค์ควำมรู้ที่เพ่ิมมำกขึ้น นอกจำกนี้หลักสูตรยังมีกำรวำงแผนเพ่ือให้นิสิตได้มี
โอกำสได้น ำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรประเมินไปใช้ในกำรลงภำคสนำมมีกำรน ำไปใช้ได้อย่ำงแท้จริง โดยผ่ำนครง
กำรวิจัยของอำจำรย์ในหลักสูตรหรือกำรผ่ำนรำยวิชำฝึกปฏิบัติกำรกำรประเมิน 
 (3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ 
(Program, Service, and PROCESSES Improvement) 
 ส ำนักทดสอบฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสม่ ำเสมอ ผ่ำนกำร
ระดมควำมคิดเห็นในที่ประชุมประจ ำเดือน และกำรประชุมตำมวำระเร่งด่วนถ้ำมีสถำนกำรณ์ที่ต้องแก้ไข
เกิดข้ึน 
 ด้ำนบริกำรวิชำกำร มีกำรด ำเนินกำรโดยกำรน ำผลกำรประเมินของแต่ละโครงกำร ทั้งข้อมูลเชิง
คุณภำพ และข้อมูลเชิงปริมำณ รวมถึงเสียงของผู้รับบริกำร มำปรับปรุงงำนกำรบริกำรวิชำกำร และพัฒนำ 
งำนส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีผลเป็นที่พึงพอใจแก่ทุกฝ่ำย 
 ด้ำนหลักสูตรฯ มีกำรปรับปรุงหลักสูตรฯ ที่มีด ำเนินกำรทุกปีจำกกำรน ำผลกำรประเมินตนเอง  
มคอ.5 และ ผลกำรวิจัยทั้ง 2 เรื่อง ที่หลักสูตรได้ท ำ คือ เรื่องกำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิทยำกำรกำรประเมิน  และ  
กำรศึกษำควำมต้องกำรศึกษำต่อหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิทยำกำรกำรประเมิน 
 สำรสนเทศเหล่ำนี้ มีควำมส ำคัญที่เชื่อมโยงไปสู่กำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมน่ำสนใจ และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนได้มำกยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
และกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ และในรอบ 5 ปี มีกำรปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเกณฑ์ AUN-QA และส่วนอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
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ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply-Network Management) 
 ด้วยส ำนักทดสอบฯ มีควำมสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งแบบกำรเป็นผู้ให้ และกำรเป็นผู้รับ 
อย่ำงไรก็ดี เป้ำหมำยส ำคัญหนึ่งในกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ นั้น ส ำนักทดสอบฯ มุ่งเน้นให้มี
ควำมสัมพันธ์แบบร่วมพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้รับบริกำรสอบคัดเลือกทั้งที่เป็นประจ ำ และ  
เป็นครั้งครำว จะมีกำรน ำผลกำรบริกำรมำพิจำรณำ เพ่ือมีข้อเสนอแนะแก่ผู้รับบริกำรในกำรพัฒนำผู้เรียน  
หรือองค์กรต่อไป ในส่วนของผู้รับบริกำรที่เป็นหน่วยงำนภำยนอกจะเน้นควำมสัมพันธ์ระยะยำว โดยกำรติดต่อ
ประสำนงำนบริกำร ส ำนักทดสอบฯ จะแสดงให้เห็นเจตจ ำนงที่ชัดเจนในกำรสร้ำงงำนบริกำรแบบต่อยอด  
เป็นต้น 
 
ง. การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION Management) 
 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง มีกำรน ำแนวคิดเชิงกลยุทธ์  
จำกกำรพิจำรณำมำจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ มำด ำเนินกำรเป็นแนวปฏิบัติใ นกำรจัดกำร 
ด้ำนนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน โดยเน้นกำรตอบสนองของผู้รับบริกำร และมีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
เพ่ิมขึ้นโดยจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกำรจัดประชุมเพ่ือให้คณำจำรย์ได้มีโอกำสแบ่งปัน ถ่ำยทอดแนว
ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไป เช่น ระบบปฏิบัติกำรสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ เป็นต้น 
 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness) 
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS) 
 มหำวิทยำลัยจัดสรรงบประมำณมำยังส ำนักทดสอบฯ ตำมแผนงบประมำณประจ ำปี ส่วนหนึ่ง      
จะจัดสรรไปยังหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรฯ มีโครงกำรต่ำง ๆ ไว้เพ่ือพัฒนำศักยภำพของนิสิต เช่น กิจกรรม   
กำรพัฒนำศักยภำพของนิสิต กำรสร้ำงศักยภำพกำรประเมินจำกกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน
สถำนกำรณ์จริง เป็นต้น ส่วนแนวปฏิบัติด้ำนกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำและประหยัด หลักสูตรฯ  ได้
ด ำเนินกำรในหลำยแนวทำงได้มีกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำสื่อ และเอกสำรประกอบกำรสอนออนไลน์ และ  มี
กำรประเมินกำรสอน และตอบแบบสอบถำมต่ำง ๆ ผ่ำนโปรแกรมออนไลน์ แทนกำรใช้กระดำษ ส่วนเอกสำร
ต่ำง ๆ รวมถึงใช้ไลน์ (Line Application) เป็นอกีช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำน 
 ส ำนักทดสอบฯ ได้ประเมินตำมตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของแผน หลังเสร็จสิ้นกำรด ำเนินกิจกรรมใน    
แต่ละระยะ เพ่ือวำงแผนในกำรด ำเนินกำรในครั้งต่อ ๆ ไป อำทิเช่น โครงกำรบริกำรกำรสอบ มีกำรน ำผล   
กำรด ำเนินโครงกำรในช่วงเวลำตลอดปีงบประมำณมำสรุปเพ่ือให้ได้สำรสนเทศในมิติต่ำง ๆ โดยข้อมูลผล   
กำรประเมินได้มำจำกทั้งบุคลำกรภำยใน และผู้มำขอรับบริกำรจำกภำยนอก จำกนั้นจึงเสนอต่อที่ประชุมส ำนัก
ทดสอบฯ เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรในปีต่อไปมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น และยังน ำข้อมูลจำกกำรประเมินมำ
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคมต่อไป  

ด้วยส ำนักทดสอบฯ มีควำมสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งแบบกำรเป็นผู้ให้ และกำรเป็นผู้รับ 
อย่ำงไรก็ดี เป้ำหมำยส ำคัญหนึ่งในกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ นั้น ส ำนักทดสอบฯ มุ่งเน้นให้มี
ควำมสัมพันธ์แบบร่วมพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้รับบริกำรสอบคัดเลือกทั้งที่เป็นประจ ำ และ  
เป็นครั้งครำว จะมีกำรน ำผลกำรบริกำรมำพิจำรณำ เพ่ือมีข้อเสนอแนะแก่ผู้รับบริกำรในกำรพัฒนำผู้เรียน  
หรือองค์กรต่อไป ในส่วนของผู้รับบริกำรที่เป็นหน่วยงำนภำยนอกจะเน้นควำมสัมพันธ์ระยะยำว โดยกำรติดต่อ
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ประสำนงำนบริกำร ส ำนักทดสอบฯ จะแสดงให้เห็นเจตจ ำนงที่ชัดเจนในกำรสร้ำงงำนบริกำรแบบต่อยอด  
เป็นต้น 
 ตำมที่ส ำนักทดสอบฯ เป็นหน่วยงำนที่มีพันธกิจหลักในกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือวัดที่เป็น
มำตรฐำน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวัดและประเมินที่มีศักยภำพ ดังนั้น จึงต้องกำรที่จะพัฒนำบุคลำกร  
ทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรวัดและประเมิน สำมำรถน ำไปใช้และปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท ำให้สะท้อนถึงผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของผู้สอนและคุณภำพของผู้เรียน  
  
ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Security and Cybersecurity)  

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ อยู่ภำยใต้นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยบนระบบ
เครือข่ำย (Network security) ของส ำนักคอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีระบบกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยบนระบบเครือข่ำย (Network security) รวมถึงเครือข่ำยเสมือนแบบส่วนตัว หรือ VPN 
(Virtual Private Networks), ไฟร์วอลล์ (Firewall) Next Generation Firewall (NGFW) ที่ท ำหน้ำที่เป็น
ระบบรักษำควำมปลอดภัยของเครือข่ำยในกำรเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำน Next Generation Firewall 
(NGFW) เป็น Firewall ที่มีประสิทธิภำพสูง และสำมำรถรับมือภัยคุกคำมที่ซับซ้อน โดยฟังก์ชันต่ำง ๆ ที่เพ่ิม
เข้ำไปมีควำมแตกต่ำงจำก Firewall ทั่วไป คือ กำรเข้ำถึงระดับ Application Layer สำมำรถแยกกำรใช้งำน
ของ Application Layer ว่ำเป็นกำรใช้โปรแกรม LINE, Facebook, Youtube หรือเป็นโปรแกรมประเภทอ่ืน
ใดก็ตำม  ท ำให้สำมำรถตั้ง Policy เพ่ือท ำกำรควบคุมกำรใช้งำน Application ต่ำง ๆ เหล่ำนั้นได้  

 
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness) 
 (1) ความปลอดภัย (Safety) 

 งำนหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรกำรประเมิน มีระบบกำรดูแลงำนด้ำน  
กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โดยกำรมีเจ้ำหน้ำที่คอยประจ ำกำรทุกวันที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เมื่อมี
เหตุกำรณ์ใด ๆ เกิดขึ้นก็สำมำรถประสำนและแก้ปัญหำได้ทันท่วงที นอกจำกนั้น ทำงหลักสูตรฯ ได้มีกำรตั้ง
กลุ่มไลน์ (Line Application) ส ำหรับกำรติดต่อกันระหว่ำงคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนิสิต เพ่ือให้กำรติดต่อ
เป็นไปได้อย่ำงทันท่วงท ี

ส ำนักทดสอบฯ มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดปัญหำ อุปสรรคในกำรบริกำร เมื่อผู้ใดที่เผชิญหน้ำกับปัญหำ
จะรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนงำนและผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบฯ เพ่ือจัดกำรแก้ไขปัญหำทันต่อเหตุกำรณ์ 
 ในด้ำน Infrastructure ส ำนักทดสอบฯ มีกำรจัดกำรอบรมเพื่อกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน   
เป็นประจ ำทุกปี โดยในปีนี้ เป็นโครงกำรฝึกซ้อมหนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย 
 

 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) 
 เนื่องด้วยงำนหลักของส ำนักทดสอบฯ เป็นงำนทำงด้ำนกำรบริกำรกำรสอบดังนั้นกำรเตรียมควำม
พร้อมต่อภำวะฉุกเฉินที่ส ำคัญ ๆ เป็นงำนด้ำนที่เกี่ยวกับกำรบริกำรลูกค้ำโดยส่วนของงำนวิเครำะห์และ
ประมวลผลมีคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 เครื่อง ส ำหรับกำรวิเครำะห์และเก็บข้อมูลส ำรอง และมีเครื่องอ่ำน
กระดำษค ำตอบ จ ำนวน 2 เครื่อง เพ่ือเตรียมพร้อมในภำวะฉุกเฉินกรณีเครื่องมีปัญหำสำมำรถใช้ทดแทนกันได้ 
มีเครื่องปริ้นเตอร์ประเภทสี   และขำวด ำ จ ำนวน 2 เครื่อง ไว้ส ำหรับพิมพ์และถ่ำยเอกสำรข้อมูลที่ต้องจัดส่ง
ไปยังผู้รับบริกำร 
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หมวด 7  
ผลลัพธ์  

 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ (Product and Process Results) 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และด้านกระบวนการ 
(Student Learning, Customer-Focused Service Results, Process Results) 
 ด้ำนบริกำร ผลลัพธ์ของควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผน  มีดังนี ้
 1. โครงกำรบริกำรกำรสอบ มีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 2 ข้อ คือ จ ำนวนครั้งของกำรให้บริกำรกำรสอบ 
โดยเป้ำหมำยคือ จ ำนวน 100 ครั้ง และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำร เป้ำหมำยคือ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรมีค่ำตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป  
   โครงกำรฯ นี้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ทั้ง 2 ตัวชี้วัด โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรฯ ฝ่ำยบริกำร
กำรสอบได้สรุปข้อมูลผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรกำรสอบ และน ำผลกำรประเมิน เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ และรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทดสอบฯ เพ่ือเสนอมหำวิทยำลัยทรำบ 

  2. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรกำรประเมิน  
    ส ำรวจคุณภำพของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 (ส ำรวจในปี 2563) จ ำนวน 5 คน 

ผ่ำนผู้ใช้บัณฑิตโดยครอบคลุมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษำแห่งชำติ 6 ด้ำน คือ ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ด้ำนอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหำวิทยำลัย ส ำรวจโดยกำรแจกแบบสอบถำมจำกผู้ใช้บัณฑิต โดยมีผู้ตอบจ ำนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน (Mean) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

4.71 

3 ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  4.71 
 (1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.50 
 (2) ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 4.90 
 (3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4.60 
 (4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 4.50 
 (5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  

    และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.90 

 (6) ด้ำนอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหำวิทยำลัย 4.90 
 
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process Effectiveness Results) 
 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Effectiveness and Efficiency) 
 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรกำรประเมิน มีกำร
ก ำหนดให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ และรวมไปถึงอำจำรย์ผู้สอน ต้องมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งใน
เรื่องของศำสตร์ทำงด้ำนกำรประเมิน รวมไปถึงควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิ ภำพ 
ด้วยกำรให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ ได้พัฒนำตนเอง ได้แก่ เข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัย เช่น SWU-BEST เป็นต้น กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำตนเองของอำจำรย์ประจ ำส ำนักทดสอบฯ 
ระบุระยะเวลำที่ต้องยื่นเสนอขอต ำแหน่งผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์แต่ละท่ำน กำรก ำหนดให้อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรฯ เข้ำอบรมในหัวข้อที่คำดว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำหลักสูตรฯ 
เช่น กำรแจ้งข่ำวโครงกำรฝึกอบรมที่น่ำสนใจในที่ประชุมประจ ำส ำนักทดสอบฯ หรือกำรเกษียนหนังสือจำก
ผู้บริหำรระบุตัวบุคคลเมื่อเห็นว่ำมีกำรจัดกำรประชุม หรือกำรอบรมที่น่ำสนใจและมีประโยชน์ โดยสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมอบรมจำกงบพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร เป็นต้น ซึ่งท ำให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ ได้
เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนและน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนนิสิตต่อไป โดย
จำกกำรสนับสนุนดังกล่ำวของส ำนักทดสอบฯ ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ ของหลักสูตรฯ 
มีคุณภำพมำกยิ่งข้ึน 
  โครงกำรพัฒนำวำรสำรวิชำกำรให้มีคุณภำพ “วำรสำรกำรวัดผลกำรศึกษำ ส ำนักทดสอบทำง
กำรศึกษำและจิตวิทยำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ” สำมำรถเผยแพร่ได้ตำมก ำหนดเวลำ คือ 2 ฉบับต่อปี 
และได้รับคัดเลือกให้เข้ำฐำนข้อมูลกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย กลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) 
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ อีกทั้ง ได้มีกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม จำกผลกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
วำรสำร โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบดูแลระบบของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai 
Journal Citation Index Centre) เชิญวิทยำกร นำงสำววำสนำ วงษ์เพชร ผู้ใช้งำนและดูแลระบบของ
สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ มำให้ค ำแนะน ำในกำรเริ่มใช้งำน และอธิบำยวิธีกำรท ำงำนระบบของศูนย์ดัชนี
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กำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index Centre) รวมถึงประสำนงำนเพื่อขอใช้ระบบของ ศูนย์
ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index Centre) 
 (2 )  ความปลอดภั ยและการเตรี ยมพร้ อมต่ อภาวะฉุ กเฉิ น ( Safety and Emergency 
Preparedness) 
 ส ำนักทดสอบฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินที่ส ำคัญ คือ สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในสนำม
บริกำรสอบ และอุบัติภัย หรืออุบัติเหตุที่อำจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้ำงอำคำรและบุคลำกร โดยมีกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุดังกล่ำวขึ้น เช่น กำรแจ้งข้อมูลในระบบสำรสนเทศ Online เพื่อให้สมำชิกใน
หน่วยงำนได้รับรู้และเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินได้อย่ำงทันท่วงทีและมีกำรรำยงำนตรงต่อผู้บริหำร
ตำมล ำดับโครงสร้ำงเพ่ือแก้ไขปัญหำทันที เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมระดับ
มหำวิทยำลัย และจัดโครงกำรอบรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้แก่บุคลำกรทุกคนในส ำนักทดสอบฯ 
 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management Results) 
 ส ำนักทดสอบฯ มีกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยส ำหรับผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรสอบ พบว่ำ ส ำนักทดสอบฯ มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงำน
สนับสนุนทรัพยำกรกำรผลิตและหน่วยงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน เช่น สถำบันทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) นอกจำกส ำนักทดสอบฯ จะเป็นศูนย์สอบให้แก่สถำบันทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับชำติแล้ว สถำบันทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) ยังได้สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรสอบอีกด้วย และยังเป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์ให้แก่นิสิตใน
หลักสูตรปริญญำโทของส ำนักทดสอบฯ 
 ตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน รวมทั้งผลลัพธ์ที่ช่วยส่งเสริม
ให้ผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรกำรประเมิน ส ำนักทดสอบฯ    
ดีขึ้น คือ ร้อยละของกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตในแต่ละรุ่น อยู่ที่ร้อยละ 100 ไม่เกิน 2 ปีกำรศึกษำ 1 ภำคเรียน 
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของหลักสูตรฯ จึงท ำให้นิสิตสำมำรถจบกำรศึกษำภำยในเวลำที่ก ำหนด 
 ส ำนักทดสอบฯ มีกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนซึ่งแบ่งผู้ส่งมอบตำมพันธกิจของส ำนักทดสอบฯ โดยงำน
กำรบริกำรวิชำกำร มีกำรวำงแผนจัดกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ำแบบวัดและประเมินผลกำรด ำเนินกำรของ   
ผู้ส่งมอบในแต่ละด้ำน 
 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Results) 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Customer-Focused Results) 
 (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Customer Satisfaction) 
 ด้ำนบริกำร มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งได้จัดท ำแบบสอบถำม
เกี่ยวกับผลลัพธ์ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรกำรสอบ เป็นกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนผู้ใช้บริกำรระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2563 ถึงเดือนกรกฎำคม 2564 (ปีกำรศึกษำ 
2563) โดยมีจ ำนวนผู้ตอบกลับจ ำนวน 66 หน่วยงำน ผู้ตอบแบบประเมินในครั้งนี้เป็นตัวแทนของหน่วยงำนที่
ใช้บริกำร ส่วนใหญ่เป็นผู้ประสำนงำนคิดเป็นร้อยละ 37.90 และส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำนที่เคยใช้บริกำรกำรสอบ
ของส ำนักทดสอบฯ มำกกว่ำ  10 ปีคิดเป็นร้อยละ 47.00 
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ภาพประกอบที่ 2  แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรกำรสอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

และผลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรใช้บริกำรนั้น พบว่ำ ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้บริกำรที่ท่ำนจะกลับมำใช้
บริกำรในครั้งต่อไป คิดเป็นร้อยละ 100 และ ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้บริกำรที่ท่ำนจะแนะน ำให้หน่วยงำนอ่ืนมำ
ใช้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 97.00 โดยลดลงจำกปีก่อนคิดเป็นร้อยละ  1.80 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงผลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรใช้บริกำร 
 

 ด้ำนหลักสูตร คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ได้มีระบบกำรด ำเนินงำนในด้ำนสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ โดยกำรจัดประชุมหลักสูตรฯ ขึ้นเป็นประจ ำเพ่ือบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ และอำจำรย์ผู้สอนในทุกรำยวิ ชำ เพ่ือร่วมแสดง  
ควำมคิดเห็น ร่วมวำงแผนด ำเนินกำร และสรุปผลกำรด ำเนินกำรจำกผลสะท้อนกลับของนิสิตและอำจำรย์   

นอกจำกนั้น ยังมีกระบวนกำรวำงแผนและปรับปรุง จำกผลกำรด ำเนินกำรในด้ำนสิ่งสนับสนุน   กำร
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือจะได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินกำรจึงให้นิสิต
ตอบแบบประเมิน (ปค.003) และน ำผลประเมินดังกล่ำว เข้ำพิจำรณำในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทรำบและ
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ด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับในด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ว่ำมีควำมเพียงพอและเหมำะสมต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือไม่ แสดงให้เห็นว่ำ ในภำคเรียนที่ผ่ำนมำหลักสูตรฯ มีกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิผลผ่ำน
ตำมเกณฑ์กำรประเมิน โดยในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเนื่องจำกมีสถำนกำรณ์ Covid ทำงคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรฯ  ก็ค ำนึงถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือกับนิสิตในด้ำนต่ำง ๆ  โดยมีกำรแจ้งข่ำวสำรให้กับนิสิตเป็นระยะ ๆ 
เกี่ยวกับมำตรกำร หรือกำรใช้สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกได้กับนิสิต 

 
ผลการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

   
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงผลกำรประเมินด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

 ในด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ได้มีกำรน ำเข้ำเสนอในกำรจัดประชุมหลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือร่วม  
แสดงควำมคิดเห็น และวำงแผนกำรด ำเนินกำรในกำรเตรียมและจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ ควำมพร้อมทำงกำยภำพ เช่น ห้องเรียนนิสิต ห้องปฏิบัติกำร 
ได้แก่ ห้อง 831 ห้องเรียนปริญญำโท (ชั้น 3) , ห้อง 848 ห้องเรียนปริญญำโท (ชั้น 4) , ห้องสมุดชั้น 4 และ
ห้องพักนิสิต (ชั้น 1) โดยติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หรือทรัพยำกรที่เอ้ือต่อ      กำร
เรียนรู้ ในห้องดังกล่ำวแก่นิสิต ซึ่งทั้งหมดอยู่ภำยในอำคำรส ำนักทดสอบฯ 
 
 (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Customer Engagement)  
 ด้ำนบริกำร ผลกำรประเมินควำมควำมผูกพันของผู้รับบริกำร เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
หน่วยงำนผู้ใช้บริกำรระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2563 ถึงเดือนกรกฎำคม 2564 (ปีกำรศึกษำ 2563) โดยมีจ ำนวน
ผู้ตอบกลับจ ำนวน 66 หน่วยงำน ซึ่งเมื่อสอบถำมถึงระยะเวลำที่ได้ใช้บริกำรกำรสอบตำมรำยละเอียด พบว่ำ 
ส่วนใหญ่หน่วยงำนที่ตอบแบบประเมินใช้บริกำรกำรสอบของส ำนักทดสอบมำเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 10 ปี 
จ ำนวน 31 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมำ ได้แก่ หน่วยงำนที่ใช้บริกำรกำรสอบเป็นระยะเวลำ 4 – 5 
ปี จ ำนวน 15 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 22.7 หน่วยงำนที่ใช้บริกำร  6 - 10 ปี และหน่วยงำนที่ใช้บริกำร 1 - 
3 ปี จ ำนวนเท่ำกัน 10 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 15.2 แสดงในตำรำงดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 10  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ ำแนกตำมระยะเวลำที่ใช้บริกำร 

ระยะเวลาที่ใช้
บริการ 

จ านวนหน่วยงานที่ตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

1 - 3 ปี 16 10 19.8 15.2 
4 - 5 ปี 9 15 11.1 22.7 
6 - 10 ปี 32 10 39.5 15.2 

มำกกว่ำ 10 ปี 24 31 29.6 47.0 
 

 อีกทั้ง เมื่อพิจำรณำในรอบ 2 ปีล่ำสุด ช่วงเวลำ ปีกำรศึกษำ 2562 (ส.ค.62 - ก.ค.63) และ             
ปีกำรศึกษำ 2563  (ส.ค.63 - ก.ค.64) พบว่ำ มีหน่วยงำนที่ใช้บริกำรกำรสอบ 1 ปี จ ำนวน 26 หน่วยงำน คิด
เป็นร้อยละ 23.42 หน่วยงำนที่ใช้บริกำร 2 ปี จ ำนวน 27 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 24.32.33 และหน่วยงำน
ที่ใช้บริกำร 3 ปี จ ำนวน 58 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 52.25 แสดงในตำรำงดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 11  แสดงจ ำนวนหน่วยงำนที่ใช้บริกำรกำรสอบในรอบ 2 ปีล่ำสุด 

ระยะเวลาที่ใช้
บริการ 

จ านวนหน่วยงานที่ตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

1 ปี 28 26 23.53 23.42 
2 ปี 23 27 19.33 24.32 
3 ปี 68 58 57.14 52.25 
รวม 119 111 100.00 100 

 

 ด้ำนหลักสูตร ควำมผูกพันของผู้เรียนทั้งนิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่ำผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกัน ร่วมถึง
กำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ทำงหลักสูตรได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมนิสิตก่อนเข้ำศึกษำฯ กิจกรรม
กำรแสดงควำมยินดีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กิจกรรมโครงกำรวิจัย โครงกำรบริกำรวิชำกำร เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม 
เหล่ำนี้เป็นกิจกรรมที่มีกำรด ำเนินกำรตลอดปีกำรศึกษำ 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce-Focused Results) 
 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focused Results) 
 ส ำนักทดสอบฯ เป็นองค์กรที่ใช้ก ำลังคนมำกกว่ำเทคโนโลยี ดั้งนั้น กำรพัฒนำบุคลำกรจึงเป็นหัวใจ
ส ำคัญของกำรพัฒนำองค์กร 
 (1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร (Workforce Capability and Capacity)  
 ในรอบปีที่ผ่ำนมำมีบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำรและสำยงำน ดังนี้ 
 - สำยวิชำกำร      อำจำรย์ขอต ำแหน่งวิชำกำรเพ่ิม 2 คน ในต ำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์ 
                     อำจำรย์ขอต ำแหน่งวิชำกำรเพ่ิม 1 คน ในต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 - สำยปฏิบัติกำร  บุคลำกรอยู่ระหว่ำงศึกษำระดับปริญญำโท 1 คน ในสำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ แขนงวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง   
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 (2) บรรยากาศการท างาน (Workforce Climate) 
 บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกรในส ำนักทดสอบฯ มุ่งเน้นเป็นกำรท ำงำนเป็นทีมและมีค่ำนิยม 
กำรท ำงำนเป็นไปตำมค่ำนิยมขององค์กรที่ปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เมื่อมีภำระงำนเร่งด่วนบุคลำกร
ทุกคนจะร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันท ำงำนจนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย และที่ส ำคัญคือ กำรมีควำมรับผิดชอบต่อ
กำรรักษำควำมลับของงำนบริกำรสอบ และกำรมุ่งประสิทธิภำพของกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือให้เป็นองค์กร    ที่
มีควำมเป็นเลิศ เป็นที่น่ำเชื่อถือของสังคม 
 (3) ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบที่ 5 แสดงผลกำรประเมินด้ำนควำมผูกพันของบุคลำกรกับองค์กร  
 
(4) การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development) 
 (4) การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development)  
      ในปีงบประมำณ 2563 – 2564 มีสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19  ท ำให้ไม่
สำมำรถเดินทำงไปน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในต่ำงประเทศได้  แต่ทั้งนี้ มีบุคลำกรสำยวิชำกำร สร้ำงผลงำน  
ทำงวิชำกำร ประเภทต่ำง ๆ  ดังนี้ 
 
ตารางที ่12 แสดงผลงำนทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

ปีงบประมาณ 
ผลงานทางวิชาการ 

รวม 
จ านวนอาจารย์

ประจ า ระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
ผลงานวิจัย 

ที่องค์กรระดับชาติว่าจ้าง 
2563 - 11 - 11 13 
2564 5 16 - 21 13 

 
 

4.7 4.5
4.9 4.7

5 4.9 4.8
4.2

3.6

4.5 4.6

ความผูกพันกับองค์กร
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 ในปีงบประมำณ 2563 - 2564 บุคลำกรสำยวิชำกำร ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพ 
ในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ 2563 และ 2564  มีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปนอกสถำนที่ได้  ส่วนมำกอบรมประเภทออนไลน์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 13 บุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพ            

ปีงบประมาณ 
จ านวนบุคลากร 

เข้ารับอบรมงานในหน้าที่
รับผิดชอบ Hard Skill 

จ านวนบุคลากร 
เข้ารับการอบรม 

Soft Skill 

จ านวนบุคลากร 
เข้ารับการอบรม 
พัฒนาองค์กร 

จ านวนบุคลากร 
ลาฝึกอบรม 

ณ ต่างประเทศ 
2563 - - - - 
2564 - 14 - - 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล (Leadership and Governance Results) 
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership, Governance 
and Societal Responsibility Results) 
 (1) การน าองค์กร (Leadership) 
 ส ำนักทดสอบฯ รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมแผนงบประมำณกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนำคนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหำวิทยำลัยพันธกิจหลักของส ำนักทดสอบฯ คือ งำนบริกำร
ด้ำนกำรสอบ ถือเป็นสิ่งที่สร้ำงชื่อเสียงให้แก่ส ำนักทดสอบฯ มำยำวนำน ส่งผลให้ได้รับกำรยอมรับในสังคม   
วงกว้ำง แต่ด้วยงำนบริกำรกำรสอบ มีควำมละเอียดอ่อน กำรรักษำให้งำนบริกำรมีคุณภำพมำตรฐำนใน
ระดับสูงบนฐำนคุณธรรมและควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรอย่ำงยั่งยืน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้ำงควำมส ำเร็จให้แก่
ส ำนักทดสอบฯ จึงมีกำรก ำหนดระบบกำรบริหำรกำรบริกำรกำรสอบและสร้ำงกลไกขับเคลื่อนควำมส ำเร็จของ
กำรบริกำรทุกโครงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลเป็นระยะ ส ำหรับด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตระดับปริญญำโท สำขำวิชำวิทยำกำรกำรประเมิน มุ่งเน้นระบบและกลไกในกำรบริหำรงำนหลักสูตรฯ
ให้มีคุณภำพมำตรฐำนหลักสูตรเข้ำสู่ระดับอำเซียน (AUN-QA) และกำรบริกำรวิชำกำรอื่น ๆ ในกำรอบรม 
ด้ำนกำรวัด ประเมินผล และกำรวิจัยให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ  
อย่ำงยั่งยืน 
 ในกำรบริหำรส ำนักทดสอบฯ ของคณะผู้บริหำรในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลำกรทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเท    
กำรท ำงำนเพ่ือให้ส ำนักทดสอบฯ ยังคงเป็นองค์กรที่ให้บริกำรสอบในระดับชั้นน ำของประเทศ สร้ำงควำมพึง
พอใจแก่ผู้รับบริกำรเกินควำมคำดหวังและมุ่งให้เกิดควำมผูกพันในระยะยำว 
 

 (2) การก ากับดูแล (Governance)     
 กำรบริหำรงำนส ำนักทดสอบฯ ใช้แนวคิดกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับกำรบริหำรแบบ
กระจำยอ ำนำจตำมโครงสร้ำงของส ำนักทดสอบฯ ดังนี้ 
 - กำรบริหำรระดับส ำนักมีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรและตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรผ่ำน
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักทดสอบฯ โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนคุณธรรม         มี
ควำมโปร่งใส ใช้ระบบบริหำรจัดกำรแบบลีน (Lean Management) และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร (Information Communication Technology : ICT) ในกำรติดต่อประสำนงำนกำรให้ 
บริกำร และกำรติดตำมประเมินผล และส่งเสริมให้บุคลำกรมีค่ำนิยม EPTB 
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 ในกำรบริหำรส ำนักทดสอบฯ ของคณะผู้บริหำรในปัจจุบันให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรแบบ        
มุ่งผลลัพธ์และให้บุคลำกรทุกคนตระหนักถึงควำมส ำคัญของตนที่มีต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของส ำนัก
ทดสอบฯ อย่ำงไรก็ดีจะมีกำรก ำกับดูแลตนเอง และกำรก ำกับดูแลตำมสำยงำนที่สังกัด และมีกำรติดตำม    
กำรปฏิบัติงำนกรณีเร่งด่วนผ่ำนกำรประชุมประจ ำเดือนของส ำนักทดสอบฯ และกำรติดตำมรอบครึ่งปี และ
ก่อนสิ้นปีงบประมำณ ผลกำรติดตำม พบว่ำ บุคลำกรทุกคนในทุกส่วนงำนมีควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนใน
ระดับสูง และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ งำนบริกำรทุกโครงกำรไม่มีปัญหำ อุปสรรค ผู้รั บบริกำรมี 
ควำมพึงพอใจ 
 (3) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน (Law and Regulation) 
                ผลลัพธ์ในด้ำนกำรรับรองคุณภำพ หลักสูตรวิทยำกำรกำรประเมิน ในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ของหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA โดยกำรมีระบบกำรบริหำรหลักสูตร มีกำรติดตำมประเมินหลักสูตรอย่ำง
ต่อเนื่องทุกปี และน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตร ซึ่งในปี 2562 ได้เข้ำรับกำร
ประเมินระดับ Basic Level AUN-QA Criterion 1-5 และได้รับกำรประเมินพร้อมข้อเสนอแนะจำกผู้ประเมิน
เพ่ือเตรียมเข้ำรับกำรประเมินในระดับที่สูงขึ้นในปี 2564 คือระดับ Intermediated Level AUN-QA 
Criterion 1-11 
 (4) จริยธรรม (Ethics)  
                  ส ำนักทดสอบฯ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณวิชำชีพ เพ่ือให้
บุคลำกรทุกคนตระหนัก  มีควำมศรัทธำและมีควำมภำคภูมิใจในวิชำชีพ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
และรักษำควำมลับของทำงรำชกำร มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องทำงวิชำกำร 
อุทิศเวลำให้เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรอย่ำงเต็มที่   

 (5) สังคม (Society)  
 ส ำนักทดสอบฯ มีควำมตระหนักของควำมต้องกำรของสังคมในด้ำนวิชำกำร จึงเข้ำร่วมโครงกำร 

“Asoke Model” ของมหำวิทยัย โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประชำกรในพ้ืนที่อโศก โดยมีแผนที่จะบริกำร
กำรทดสอบและพัฒนำบุคลิกภำพและคุณลักษณะทำงจิตที่ส่งเสริมกำรท ำงำน ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนของ     
กำรพัฒนำแบบวัด 

 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation Results) 
 ในปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำ ส ำนักทดสอบฯ มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
ควำมส ำเร็จตำมจ ำนวนตัวชี้วัด ร้อยละ 60.87 โดยจำกจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด มีจ ำนวนตัวชี้วัดที่
บรรลุค่ำเป้ำหมำยจ ำนวน 14 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ด ำเนินกำรแล้วแต่มีผลกำรด ำเนินงำนไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด ในจ ำนวนนี้เป็นกำรด ำเนินโครงกำรระยะยำว จ ำนวน 4 ตัวชี้วัด และคิดเป็นร้อยละ
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ร้อยละ 95.00 จำกจ ำนวนทั้งหมด 20 โครงกำร/กิจกรรม มีกำร
ด ำเนินกำร 19 โครงกำร/กิจกรรม และยุติกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 1 ตัวชี้วัด (อันเป็นผลจำกนโยบำยของ
รัฐสืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19) แสดงในตำรำงดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 14 แสดงสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จ านวนตัวชี้วัด 
2563 

จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2563 

 จ านวนตัวชี้วัด 
2564 

จ านวนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 2564 (รอบ 6 

เดือน) 

ก าหนดไว้    
(1) 

บรรลุ        
(2) 

ไม่บรรลุ  
(3) 

ก าหนดไว้    
(1) 

ด าเนินการ 
(2) 

ไม่
ด าเนินก

าร 
(3) 

 ก าหนดไว้    
(1) 

บรรลุ        
(2) 

ไม่บรรลุ  
(3) 

ก าหนดไว้    
(1) 

ด าเนินการ 
(2) 

ไม่
ด าเนินก

าร 
(3) 

1. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
และพัฒนำ กำรบริกำร
วิชำกำรที่มีคุณภำพ 
เพื่อพฒันำทรพัยำกร
มนุษย ์

1.1 จัดท ำคลังข้อสอบที่ได้มำตรฐำน 1 - 1 1 1 - 1.1 จัดท ำคลังข้อสอบที่ได้มำตรฐำน 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 

1.2 ศูนย์สอบภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติที่ได้
มำตรฐำน 

1 - 1 1 1 - 1.2 ศูนย์สอบภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติที่ได้
มำตรฐำน 

1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 

1.3 ศูนย์บริกำรสอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มำตรฐำน 1 - 1 1 1 - 1.3 ศูนย์ทดสอบทำงจิตวิทยำด้วยระบบดจิิตัล 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 

1.4 ศูนย์ทดสอบทำงจิตวิทยำที่ได้มำตรฐำน 1 - 1 1 1 - 1.4 กำรให้บริกำรวิชำกำรและกำรบริกำรกำร
สอบ 

1 - 1 1 - 1 

1.5 บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม 

1 - 1 1 - 1 1.5 ผู้รับบริกำรมีควำมพงึพอใจ 2 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 

1.6 ผู้รับบริกำรมีควำมพงึพอใจ 1 1 - 1 1 - 1.6 สร้ำงควำมสมัพันธ์ที่ดีกบัผูร้ับบริกำรผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียและองคืกร 

1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 

1.7 กำรปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำร 1 1 - 1 1 - 1.7 แบบทดสอบและเครือ่งมือวัดมีคุรภำพ
และมำตรฐำน 

2 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 

1.8 สร้ำงควำมสมัพันธ์ที่ดีกบัผูร้ับบริกำรผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียและองค์กร 

1 1 - 1 1 - 1.8 กำรหำคุรภำพของแบบทดสอบ 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 

1.9 แบบทดสอบและเครื่องมือวัดมีคุณภำพและ
มำตรฐำน 

2 2 - 2 2 -        

1.10 กำรหำคุณภำพของแบบทดสอบ 1 1 - 1 1 - 
2. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรวัดและประเมิน
เพื่อพฒันำกระบวนกำร
เรียนรู ้

2.1 ผู้รับบริกำรมีควำมรู้ด้ำนกำรวัดและประเมิน 2 1 1 1 1 - 2.1 ผู้รับบริกำรมีควำมรู้ด้ำนกำรวัดและ
ประเมิน 

2 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

 2 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 

2.2 หลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ AUN-QA 3 3 - 1 1  2.2 หลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ AUN-
QA 

3 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 

2.3 พัฒนำวำรสำรให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเพือ่รบักำรประเมินอยู่ในฐำน TCI กลุ่ม 
1 

1 - 1 1 1 - 2.3 พัฒนำวำรสำรให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเพือ่รบักำรประเมินอยู่ในฐำน TCI 
กลุ่ม 1 

1 1 - 1 1 - 

3. กำรพัฒนำระบบ
บรหิำรทีม่ีคุณภำพ 
โดยใช้เครื่องมอืทำงกำร
บรหิำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เหมำะสม 

3.1 กำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรและกำรประชุมใน
องค์กรด้วยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1 - 1 1 1 - 3.1 กำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรและกำรประชุม
ในองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1 1 - 1 1 - 

3.2 กำรสื่อสำรและจัดเก็บข้อมูลกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ด้วยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1 - 1 1 1 - 3.2 กำรสื่อสำรและจัดเก็บข้อมูลกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็น
เลิศ(EdPEx) ด้วยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

 

4. กำรพัฒนำงำนวิจัย       
ด้ำนกำรวัดและประเมิน 

4.1 มีงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวัดและ
ประเมิน 

1 1 - 1 1 - 4.1 มีงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวัดและ
ประเมิน 

1 1 - 1 1 - 

4.2 บุคลำกรสำยวิชำกำรมีกำรตีพิมพผ์ลงำนวิจัยที่
อยู่ในฐำน TCI กลุ่ม 1 หรือ Scopus หรอืฐำน
ระดับนำนำชำติที่เป็นที่ยอมรบั 

1 1 - 1 1 - 4.2 บุคลำกรสำยวิชำกำรมีกำรตีพิมพ์
ผลงำนวิจัยที่อยู่ในฐำน TCI กลุ่ม 1 หรือ 
Scopus หรือฐำนระดับนำนำชำติทีเ่ป็นที่
ยอมรบั 

1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

 1 ก ำลัง
ด ำเนินก

ำร 

- 

5. กำรสืบสำนและสร้ำง
องค์ควำมรู้ในกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5.1 บุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับมหำวิทยำลัย 

1 1 - 1 1 - 5.1 คณำจำรย์ บุคลำกร นิสิตและบุคลทั่วไปเข้ำ
ร่วมกิจกรรมและมีควำมเข้ำใจเรื่องวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 

2 1 
 

 2 
 

1 
 

- 

5.2 บุคลำกรส ำนักทดสอบฯ มีควำมยึดมั่นผูกพัน
กับส ำนักทดสอบฯ  

1 1 - 1 1 - 

ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 60.87 

ร้อยละ 60.87 ร้อยละ 95 ร้อยละของความส าเร็จ  
(ก าลังด าเนินการ) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และจะรายงานในรอบ  

12 เดือน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และจะรายงานในรอบ    

12 เดือน 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงินและตลาด (Financial and Market Results) 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด (Financial and Market Results) 
 (1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน (Financial Performance) 
 ส ำนักทดสอบฯ ด ำเนินงำนโดยได้รับจัดสรรงบประมำณจำกแหล่งงบประมำณ 2 แหล่ง คือ 
งบประมำณเงินรำยได้ และเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล (เดิม คือ งบประมำณแผ่นดิน) แสดงในตำรำงดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 6 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 2562 และ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 7 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 2562 และ 2563 

85.01

22.45
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50.21
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97.78
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18.28
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งบลงทุน

งบด ำเนินงำน

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ 
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0

88.86

0

96.52
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ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล

2561 2562 2563


