
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์สำนักทดสอบทางการศึกษา 
และจิตวิทยา    

ประจำปีงบประมาณ 2565 
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2 
 

ยุทธศาสตร์ 
 
ปรัชญา  
 สอบเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ 
 
ปณิธาน  
 มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านการทดสอบและองค์ความรู้ทางด้านการวัดและประเมิน 
 
วิสัยทัศน ์ 

“มุ่งสู่การเป็นองค์กรระดับประเทศ ด้านการบริการวิชาการด้วยการพัฒนาและเผยแพร่        
องค์ความรู้ด้านการทดสอบ การวัดและประเมิน รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ  

1.  สร้าง พัฒนา เครื่องมือวัดที่มีความหลากหลายและมีมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาระบบการทดสอบ
ดิจิทัล เพ่ือตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 

2. ส่งเสริม  เผยแพร่ และบริการวิชาการด้านการวัด การประเมิน ที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัด การประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยา 
เพ่ือการเผยแพรแ่ละการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัด การประเมิน การวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยา         
ให้มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การเป็นผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 
3. พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 
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การวิเคราะห์ SWOT  ของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
 

จุดแข็ง 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้/ มีบุคลากรที่มีความชำนาญในกระบวนการสร้าง และพัฒนาแบบทดสอบ 
2. มีบุคลากรที่ทุ่มเท เสียสละ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
3. เป็นหน่วยงานที่มีการรักษาความลับของแบบทดสอบอย่างมืออาชีพ 

 
จุดอ่อน 

1. ยังไม่สามารถจัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์และ digital platform ได้ (ขาดความพร้อมด้านสถานที่ 
ระบบ งบประมาณ และบุคลากรที่มีความชำนาญการ) 

2. ขาดแผนกลยุทธ์เชิงรุกในการแสวงหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ทั้งงานบริการและ 
งานหลักสูตร 

3. ขาดการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร  
 

โอกาส 
1. ความต้องการใช้ระบบ e-testing ในการสอบมีมากขึ้น 
2. มีผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านการสร้างและพัฒนา

แบบทดสอบ การบริการการสอบ และงานหลักสูตร  
3. สร้างโอกาสให้ผู้รับบริการในการศึกษาต่อในหลักสูตร เนื่องจากทำเลที่ตั้งของสำนักทดสอบฯ 

อยู่ในย่านเศรษฐกิจ  
 

อุปสรรค 
1. การแข่งขันให้บริการการสอบและมีผู้ให้บริการรายใหม่เพิ่มขึ้น  
2. ปัญหาภัยจากโรคระบาดส่งผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐ และสำนักทดสอบฯ ในระยะยาว   

ทำใหเ้กิดภาวะการเร่งรัดการบริการสอบ digital platform ที่ยังขาดความพร้อม             
(ต้องมีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาแบบทดสอบ)                                         

3. มีความเส่ียงในการถูกคัดลอกข้อสอบจากผู้ใช้บริการทั้งแบบกระดาษและแบบดิจิทัล  
4. การแข่งขันด้านหลักสูตรมีสูงขึ้น มีหลักสูตรที่น่าสนใจจากทุกมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น 
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วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  
1. การรักษาความลับ และมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 
2. ความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการทางวิชาการ 
3. มีความเสียสละและทุ่มเทให้กับองค์กร 

    
ค่านิยม 

E = Excellence มุ่งความเป็นเลิศ เพราะงานบริการด้านการทดสอบในปัจจุบันมีการแข่งขัน
สูง มีการเพิ่มจำนวนของหน่วยงานที่ให้บริการด้านการทดสอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สำนักทดสอบฯ     
จึงมีความมุ่งมั่น ที่จะรักษาสมรรถนะการให้การบริการที่เป็นเลิศ เกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 
และคาดหวังว่าจะเป็น ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สำนักทดสอบฯ มีความสัมพันธ์กับผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน  

 
P = Professionalism ความเป็นมืออาชีพ งานบริการด้านการทดสอบ ทั้งการสร้างแบบทดสอบ 

และการจัดสอบต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพด้านการวัดและประเมินผล บุคลากรของสำนักทดสอบฯ    
ทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความเป็นมืออาชีพในงานบริการด้านทดสอบอยู่เสมอ ทั้งในสาย
วิชาการและ สายปฏิบัติการ  

 
T = Team ทำงานเป็นทีม เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของสำนักทดสอบฯ บุคลากรทุกคน 

จะมีความพร้อมในการทำงานในฐานะของหัวหน้าทีมและสมาชิกในทีม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการทำงานในแต่ละครั้ง และเมื่อมีประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน บุคลากรทุกคน
พร้อมที่จะทำงานร่วมกันทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสำเร็จลุล่วง สิ่งนี้ถือได้ว่า  
มีการถ่ายทอดทางสังคมมาอย่างยาวนาน  

 
B = Balance มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน สามารถบริหารจัดการทรัพยากร     

ของตนเองที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการทำงาน
อย่างมีความสุข ทั้งในตนเองและกับผู้อื่น สร้างสมดุลกับเครือข่ายพันธมิตรในการทำงานได้อย่างดี     
ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการของสํานักทดสอบฯ ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการ
ใหบ้ริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกหน่วยงานในทุกระดับ          
ที่เกี่ยวข้อง  
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แผนยุทธศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเปน็ผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 

ประเด็นที่ 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน (Excellent Curriculum & Teaching Expert) 
 1. พัฒนาหลักสูตร          

เพื่อตอบสนองทิศทาง      
การพัฒนาประเทศ 
 

 

1. จำนวนหลักสตูรปรญิญาโท  
แผน ข 

   

หลักสตูร 

      1 - 1. พัฒนาหลักสูตร 
ให้ตอบสนอง 
ต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
ปริญญาโท แผน ข 
   (ผศ.ดร.เรืองเดช           
   นางสุภาพร และ  
   น.ส.สุวิชญา) 

 

2. จำนวนหลักสตูรระยะสั้น     
ในรูปแบบของโมดูลเพ่ือรองรับ 
reskill/upskill และการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต 
 

หลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 

 

ไม่น้อยกว่า 
4 
 
 

 

2. พัฒนาหลักสูตร 
ระยะสั้น (Short course)          
เพื่อรองรับการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต (reskill/upskill) 

โครงการพัฒนาหลักสตูร 
ปริญญาโท แผน ข 
   (อ.จอมทัพ  
   นางสุภาพร และ  
   น.ส.สุวิชญา) 

 

3 จำนวนคนทุกช่วงวัย 
ที่เข้าลงทะเบียนเรียนในหลักสตูร
ระยะสั้นในรูปแบบของโมดูล 
 
 

คน ไม่น้อยกว่า 

20 คน 

ไม่น้อยกว่า 
30 คน 
ต่อป ี

3. การประชาสมัพันธ์ โครงการพัฒนาหลักสตูร 
ปริญญาโท แผน ข   
    (อ.จอมทัพ  
    นางสุภาพร และ  
    น.ส.สุวิชญา) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเปน็ผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 

ประเด็นที่ 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน (Excellent Curriculum & Teaching Expert) 
 2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 

 

1. รายวิชาในหลักสูตร            
มีการจัดการเรียนการสอน           
แบบ Active learning 

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 

 

ร้อยละ      100 
 

1. พัฒนาการจัดการเรียน    
การสอน แบบ Active learning 
 

กิจกรรมกำกับดูแลและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน แบบ Active 
learning 
  (อ.ดร.กาญจนา  
  นางสุภาพร และ 
  น.ส.สุวิชญา) 

 

2. รายวิชาในหลักสูตร 
มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
กับการทำงาน 
 
 

ร้อยละ 

 

 

ร้อยละ 
100 
 

 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

2. การจัดการเรียนรู้           
เชิงบูรณาการกับการทำงาน 
 
 
 

กิจกรรมกำกับดูแลและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
กับการทำงาน (มีการบูรณาการ 
งานกิจกรรมนิสิตกับรายวิชา) 
  (อ.ดร.กาญจนา  
  นางสุภาพร และ  
  น.ส.สุวิชญา) 

 

3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 

 

ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 90 

 

ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 90 

 
 

3. พัฒนาหลักสูตร 
ให้ตอบสนอง 
ต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรเพื่อเข้าสู่เกณฑ์ AUN-QA  
  (ผศ.ดร.เรืองเดช  
  นางสุภาพร และ  
  น.ส.สุวิชญา) 
 

 

4. คะแนนความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

คะแนน  

(เต็ม 5) 

ไม่น้อยกว่า  
3.51 
 

 

ไม่น้อยกว่า 
4.00 

 
 
 

4. พัฒนาหลักสูตร 
ให้ตอบสนอง 
ต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

https://sap.swu.ac.th/kpi_report/view_kpi/26/22/828
https://sap.swu.ac.th/kpi_report/view_kpi/26/22/828
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเปน็ผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 

ประเด็นที่ 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน (Excellent Curriculum & Teaching Expert) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาคณาจารย์        
ให้มีความเป็นเลิศ          
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

1. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ (SWU-BEST) 

คน 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85  

ของอาจารย์   

ที่ปฏิบัติงาน  

ในสำนักฯ 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90  

ของอาจารย์   

ที่ปฏิบัติงาน  

ในสำนักฯ 

 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
การพัฒนาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการเรียน 
การสอนของอาจารย์ (SWU-
BEST) 

กิจกรรมการกำกับตดิตาม 
การพัฒนาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการเรียน 
การสอนของอาจารย์  
(SWU-BEST) 
   (อ.ยุวารินทร์ และ     
    นางสุนันทา) 
 
 
 

 

2. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับรอง 
ตามกรอบมาตรฐาน 
ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 

คน ไม่น้อยกว่า 

1 คน 

ไม่น้อยกว่า 
1 คน  
ต่อป ี

2. ส่งเสรมิอาจารย ์
ให้ได้รับการรับรอง 
ตามกรอบมาตรฐาน 
ของสหราชอาณาจักร 
(UKPSF) 

กิจกรรมส่งเสริมอาจารย ์
ให้ได้รับการรับรอง      
ตามกรอบมาตรฐาน 
ของสหราชอาณาจักร 
(UKPSF) 
 (รองผู้อำนวยการฯ และ       
  นางสุนันทา) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเปน็ผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 

ประเดน็ท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจยัและนวตักรรม (Excellent Research & Innovation Expert) 
 1. พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 

1.จำนวนผลงานตีพิมพ์ 
งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ 
นานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล 
Scopus 
 
 
 
 

บทความ 

 

 

 

1 

 

 

 

อย่างน้อย 
3 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมและผลักดัน     
เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัย 
และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล 
Scopus 
 

จัดสรรงบประมาณ       
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย              
ในการตีพิมพ์และรางวัล 
การตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล 
Scopus 
  (ผศ.ดร.อัจศรา และ               
  นางสุนันทา) 

 
 

 2.พัฒนาวารสารเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้มี
คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
และอยู่ในฐาน TCI  
 

1.วารสารวิชาการมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อยู่ในฐาน TCI 
 

วารสาร 
วิชาการ 

อยู่ในฐาน 
TCI 

 

วารสาร 
วิชาการ 

อยู่ในฐาน 
TCI 

วารสาร 
วิชาการ 

อยู่ในฐาน TCI 
 

1. การสร้างสรรค์ความรู้     
ด้านการวัดและประเมิน  
ด้วยการเผยแพร่ผ่านวารสาร 
เพื่อให้สำนักทดสอบฯ  
เป็นแหล่งของนวัตกรรม 
และองค์ความรู้ด้านการวัด 
และประเมิน 
 

โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ 
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน           
ระดับชาติ 
   (ผศ.ดร.อัจศรา                       
   น.ส.จุฬาลักษณ์ และ 
   น.ส.ศุภรัตน)์ 

 

 3.พัฒนาระบบสนับสนุน  
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 
 

1.โครงการสนับสนุนการวิจัย 
และนวัตกรรมของบุคลากร 
ในระยะยาว  
 

โครงการ โครงการท่ีมี
ความต่อเนื่อง 

อย่างน้อย  
1 โครงการ 

โครงการท่ีมี
ความต่อเนื่อง 

อย่างน้อย  
1 โครงการ 

1. การสร้างระบบสนับสนุน 
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการสนับสนุนการวิจัย 
และนวัตกรรมของบุคลากร  
ในระยะยาว  
   (รองผู้อำนวยการฯ และ             
   นางสุนันทา) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเปน็ผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 

ประเดน็ท่ี 3 การพฒันานิสิตส าหรบัการเป็นพลเมืองโลก (Students and Alumni Development for Global Citizen) 
 1. พัฒนาศักยภาพและ

เสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต 
สำนักทดสอบฯ ให้เป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
 

1. ผลการพัฒนาหลังเข้าร่วม
โครงการ 
 
 

คะแนน 

(เต็ม 5) 

 

ไม่น้อยกว่า 

4.00 

 

ไม่น้อยกว่า  
4.00 

 

1. ส่งเสริมการพัฒนา 
อัตลักษณ์นิสิตในหลักสูตรฯ  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
และสมรรถนะที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
(SWU SMART STUDENT) 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  
    มี 2  กิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมการวิพากษ ์  
ร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
จากผู้เชี่ยวชาญ   
   (อ.ดร.กาญจนา  
   นางสุภาพร และ  
   น.ส.สุวิชญา) 
 

 

คะแนน 

(เต็ม 5) 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

4.00 

ไม่น้อยกว่า 

4.00 

2. กิจกรรมภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารทางการประเมิน 
   (อ.ดร.กาญจนา  
   นางสุภาพร และ  
   น.ส.สุวิชญา) 

 

 2. การจัดบริการ 
สวัสดิการท่ีส่งเสริม 
บรรยากาศการเรียนรู้ 
การดำเนินชีวิตของนิสิต 
อย่างมีความสุข 

1. ความพึงพอใจของนิสิต            
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

คะแนน 

(เต็ม 5) 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

4.00 

ไม่น้อยกว่า 

4.00 

1. พัฒนาระบบและ 
ช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับนิสิต 

แบบสอบถามความต้องการ 
การจัดบริการสวัสดิการของนิสิต 
  (อ.ดร.กาญจนา  
  นางสุภาพร และ  
  น.ส.สุวิชญา) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเปน็ผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า  
เพื่อพัฒนาสำนักทดสอบฯ/
หลักสูตรอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

1. เครือข่ายศิษย์เก่าของหลักสูตร 
 

 

เครือข่าย 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

 

1. สร้างเครือข่ายศิษย์
เก่า 

2. ของหลักสูตร 
 

การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 
ของหลักสูตรผ่านช่องทางต่างๆ 
    (อ.ดร.กาญจนา  
    นางสุภาพร  น.ส.สุวิชญา และ            
    นายเอกราช) 
 

 
 

2. จำนวนศิษย์เก่าท่ีมีส่วนร่วม    ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม  

 
 

 

คน ไม่น้อยกว่า 2 ไม่น้อยกว่า 2 2. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สัมพันธภาพอันดีระหว่าง 
ศิษย์เก่ากับสำนักทดสอบฯ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
   (อ.ดร.กาญจนา  
    นางสุภาพร และ 
    น.ส.สุวิชญา) 
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แผนยุทธศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผดิชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพื่อให้บุคลากรของ 
สำนักทดสอบฯ มีศักยภาพ
และสมรรถนะ (Human 
Capacity & Human 
Competency) ตอบสนอง 
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ 
สำนักทดสอบ 
 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
2.จำนวนทุนสร้างสรรค์ผลงานวิจัย  
ท่ีแก้ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของชุมชน 
 
 

โครงการ 

 

 

 

ทุน 
 

โครงการท่ีมี     
ความต่อเนื่อง     

อย่างน้อย  
1 โครงการ 

 

 ไม่น้อยกว่า 
1 
 

 

โครงการท่ีมี     
ความต่อเนื่อง     

อย่างน้อย  
     1 โครงการ 

 
 

ไม่น้อยกว่า 
1 
 

1. มีระบบและกลไกในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร 
2. กำกับติดตามการดำเนินงาน            
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 
3. การสนับสนุนทุนวิจัย 
โดยสำนักทดสอบฯ  
มีการกำหนดหัวข้อวิจัย 
ท่ีสอดคล้องกับการแก้ปัญหา 
ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ของชุมชน 

โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรในระยะยาวเพ่ือความยั่งยืน 
    (รองผู้อำนวยการฯ 
    อ.ยุวารินทร์ อ.จอมทัพ               
    น.ส.สว่างจิตร์ นางสุนันทา และ  
    นางธัญชนก) 
 
 
 
    

 
 
 

3.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
ต่างประเทศ 

4 .สนับสนุนทุนในการตีพิมพ์
บทความต่างประเทศ 

4.ทุนอบรมนักวิจัยร่วมกิจกรรม
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสำนักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา 

5. ส่งเสริมการขอรับทุนอบรม
นักวิจัย 

5.ทุนสนับสนุนการอบรม 
ในต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
กับพันธกิจของสำนักทดสอบ 
ทางการศึกษาและจิตวิทยา 

ทุน 
 

 ไม่น้อยกว่า 
1 
 

 

ไม่น้อยกว่า 
1 
 

6. สนับสนุนทุนการอบรม 
ในต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผดิชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 
 2.เพื่อขับเคลื่อน 

สำนักทดสอบฯ  
สู่การเป็นองค์กร 
การทดสอบอัจฉริยะ 
(Smart testing 
Organization) 

1. สร้างห้องสอบคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสอบ 

 

 

 

 

อย่างน้อย 
1 ห้อง 

 

 

 

 

อย่างน้อย 
1 ห้อง 

 

 

 

 

1. การขออนุมัติ 
จัดสรรงบประมาณ 
สร้างห้องสอบคอมพิวเตอร์ 
 
 
  
 
 

กิจกรรมการสร้างห้องสอบ
คอมพิวเตอร์ 
  (- คณะกรรมการ 
     จัดทำร่าง TOR  
  - คณะกรรมการ 
    ดำเนินการจ้างออกแบบ 
  - คณะกรรมการ 
    ตรวจรับงาน) 
 
 

 

2. ระบบคลังข้อสอบ 
   แบบดิจิทัล 
 

ระบบ 1 ระบบ 

 

1 ระบบ 

 

 

2. การพัฒนาระบบ 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบ 
แบบดิจิทัล 
   (ผศ.ดร.เรืองเดช และ 
   นายทรงเกียรติ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผดิชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 
 3. การสร้างและพัฒนา

แบบทดสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จำนวนแบบทดสอบมาตรฐาน   ฉบับ 
 
 

4 ฉบับ 4 ฉบับ 

 

1.การสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบมาตรฐาน 
เพื่อเพิ่มการให้บริการ 
ท่ีมีคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล"   
- ความถนัดทางการเรียน     
   (ผศ.ดร.นวรินทร์ และ 
   นายสุพิเชษฐ์   
*ช่วยจัดคลังข้อสอบกระดาษ) 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
   (ผศ.ปานวาสน์ และ           
   นายทรงเกียรติ  
*ช่วยจัดคลังข้อสอบกระดาษ) 
- ด้านจิตพิสัย  
   (ผศ.ดร.รุ่งฤดี และ 
   น.ส.สุวิชญา  
*ช่วยจัดระบบคลังข้อสอบกระดาษ) 
   (นางวรรณฤดี  น.ส.ณิชาบูล และ    
   นายสุพิเชษฐ์) 

 

2. จำนวนแบบทดสอบสร้างและ
พัฒนาต่อปี 

ฉบับ 30 ฉบับ  
ต่อปี 

 

30 ฉบับ  
ต่อปี 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
ของแบบทดสอบ 
ให้ได้มาตรฐาน 

ฉบับ ร้อยละ 50 
ของจำนวนฉบับ
ข้อสอบท่ีสร้าง 

ร้อยละ 50 
ของจำนวนฉบับ
ข้อสอบท่ีสร้าง 

 

โครงการภาคสนามหรือการทวนสอบ  
เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อสอบ 
ให้ได้มาตรฐาน 
  (อ.ดร.มานิดา  
  นางวรรณฤดี  น.ส.ณิชาบูล และ    
  นายสุพิเชษฐ์)             
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผดิชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 
 4. การพัฒนาแบบทดสอบ 

วัดระดับสมรรถภาพทาง
ภาษาไทย สำหรับผู้พูด
ภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

1. จำนวนแบบทดสอบ 
ระดับสมรรถภาพสำหรับผู้พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

ฉบับ อย่างน้อย  
8 ฉบับ 

อย่างน้อย  
20 ฉบับ 

1.การสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาการบริการวิชาการ  
ท่ีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ 

โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบ 
ระดับสมรรถภาพ 
ทางภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทย
เปน็ภาษาต่างประเทศ 
   (อ.ดร.พนัส และ  
   นายเอกราช) 

 

 5. การให้บริการวิชาการและ
การบริการการสอบ 

1. จำนวนร้อยละของบุคลากร 
ท่ีมีส่วนร่วม ในการให้บริการวิชาการ
และการบริการการสอบ 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถในเทคโนโลยี  
ด้านการวัดและประเมิน 
เพื่อการบริการวิชาการ 
  - กิจกรรมบริการวิชาการ 
แก่สังคม  
  (ผศ.ดร.อัจศรา  
  นางวรรณฤดี น.ส.ณิชาบูล   
  น.ส จุฬาลักษณ์ และ นางธัญชนก) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผดิชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 
 6. เพื่อให้สำนักทดสอบฯ    

มีการบริหารงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล           
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
 
 

1. ระบบและกลไกการกำกับติดตาม
การบริหารสำนักทดสอบฯ ให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 
 

ร้อยละ 

 

มีระบบ 
และกลไก
การกำกับ
ติดตาม       

การบริหาร  
สำนัก 

ทดสอบฯ 
ให้มี

ประสิทธิผล
และ

ประสิทธิภาพ
โดยใช้หลัก   
ธรรมาภิบาล 

 

ดำเนินการตาม
ระบบ 

มากกว่าร้อยละ 

90 

 

1. สร้างระบบและกลไก    
การกำกับติดตามการบริหาร
สำนักทดสอบฯ ให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ โดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
 

โครงการพัฒนาระบบ           
การบริหารและการสื่อสาร      
ทุกระดับด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานภายในองค์กร โดยครอบคลุม 
- จัดทำระบบการสื่อสาร 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
- จัดอบรมบุคลากร 
 
- ติดตามและประเมินผล        
การเข้าใช้งานของบุคลากร 
 
   (น.ส.สว่างจิตร์ นายเอกราช  
    น.ส.นัยนา น.ส.จุฬาลักษณ์  
    นางธัญชนก และฝ่ายต่างๆ)  
 

 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักทดสอบฯ 
 
(โดยใช้เครื่องมือ แบบสอบถามและ
แบบประเมิน) 

ระดับ 

 

 

 

ระดับ B 

 

 

 

ระดับ B 

 

 

 

2. สร้างระบบและกลไก 
การกำกับติดตาม 
การดำเนินงานของ 
สำนักทดสอบฯให้เป็นไป 
ตามแผนปฏิบัติการ 
และเกณฑ์ ITA 

ตั้งคณะกรรมการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส                    
ในการดำเนินงานของสำนักทดสอบฯ 
   (รองผู้อำนวยการฯ และ 
   น.ส.จรุณี) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผดิชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 
 
 
 
 
 
 

(ต่อ)  
6. เพื่อให้สำนักทดสอบฯ      
มีการบริหารงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

3. ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การดำเนินงานของสำนักทดสอบฯ 
 
 

ระดับ

คะแนน    

EdPEx 

 

เข้าร่วม     
รับการ
ประเมิน 

EdPEx 200 
 

ได้รับคะแนน 
EdPEx 200 

คะแนน 
 
 

3. กำหนดเป้าหมาย 
และแผนการขับเคลื่อน 
 

 

แผนการกำหนดเป้าหมาย        
ความเป็นเลิศขององค์กร 
   (รองผู้อำนวยการฯ และ 
    นายทรงเกียรติ) 

 
 

แผนการขับเคลื่อนองค์กร            
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย 
ท่ีกำหนด 
    (รองผู้อำนวยการฯ และ 
     นายทรงเกียรติ) 

 

โครงการตรวจประกันคุณภาพ 
    (รองผู้อำนวยการฯ และ 
     นายทรงเกียรติ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผดิชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 
 7. มีการบริหารจัดการ

งบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินท่ีมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า อย่างมีความม่ันคง
ทางการเงิน 

1. มีแผนกลยุทธ์การเงินและ 
แผนบริหารความเสี่ยง  
และแผนบริหารทรัพย์สิน 

แผน อย่างน้อย 
1 

อย่างน้อย 
1 

1. การบริหารจัดการงบประมาณ 
การเงิน และทรัพย์สิน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
อย่างมีความมั่นคงทางการเงิน 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
โดยครอบคลุม 
- สร้างความสมดุลและเหมาะสม 
ของแหล่งรายได้ เพื่อความม่ันคง
ทางการเงินของสำนักทดสอบฯ 
 
- พัฒนาระบบการจัดสรร    
งบประมาณให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาสำนักทดสอบฯ 
 
- ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่าย 
ให้มีประสิทธิภาพ และประหยัด
ทรัพยากร 
 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทางการเงิน และจัดการ 
ความเสี่ยง 
    (รองผู้อำนวยการฯ 
     น.ส.สุภะ และ ว่าท่ี ร.ต.วิวัตน์) 
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แผนยุทธศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ เป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 

(ผู้รับผดิชอบ) 
 2565 2566 -2569 

 
  1. การบริการเพื่อสังคม 

ท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคมและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
 

1. จำนวนโครงการการบริการ 
เพื่อสังคมท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคมและ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
 

โครงการ 

 

ไม่น้อยกว่า     
1 

 

ไม่น้อยกว่า 
1 ต่อปี 

1. จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ  
ด้านการทดสอบ 
เพื่อการให้บริการเพื่อสังคม 
(ปรับบทบาทของส่วน
กิจการเพื่อสังคม) 

โครงการบริการสังคม  
เพื่อความยั่งยืน 
   (ผศ.ดร.อัจศรา  
   น.ส.จุฬาลักษณ์ และ 
   นางธัญชนก)    

 

 2. มีการบูรณาการวัฒนธรรม
และศิลปะร่วมกับพันธกิจของ    
สำนักทดสอบฯ และ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จำนวนโครงการ 
ศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ   
ร่วมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 

 

ไม่น้อยกว่า    
1 

ไม่น้อยกว่า 
4 

 
 
 

1. บูรณาการ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 

โครงการการส่งเสริม 
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ 
การเป็นเครือข่าย 
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม 
และศิลปะ    
   (ผศ.ดร.อัจศรา และ                
   น.ส.จุฬาลักษณ์) 

 

2. โครงการสถาปนาสำนักทดสอบ   
ทางการศึกษาและจิตวิทยา 
 

โครงการ 

 

1 1 โครงการ 
ต่อปี 

 

2. บูรณาการวัฒนธรรม 
เข้ากับพันธกิจ 
ของสำนักทดสอบฯ 

โครงการสถาปนา 
สำนักทดสอบทางการศึกษา 
และจิตวิทยา 
   (ผศ.ดร.อัจศรา  อ.จอมทัพ      
   นส.สว่างจิตร์   
   ว่าท่ี ร.ต.วิวัตน์ และ 
   นายสุรพงษ)์ 

 

  


