
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

ประจำปีงบประมาณ 2565  

(1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) 

รอบ 6 เดือน 
 

 

 

 

 

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
                              ผ่านการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักทดสอบฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
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แผนยุทธศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเปน็ผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ (ผู้รับผิดชอบ) ระยะเวลา 2565 
 

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) 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

2. จำนวนหลักสตูรระยะสั้น     
ในรูปแบบของโมดูลเพ่ือรองรับ 
reskill/upskill และการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต 
 

หลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

1 

 
 

 

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

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

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

3 จำนวนคนทุกช่วงวัย 
ที่เขา้ลงทะเบียนเรียนในหลักสตูร
ระยะสั้นในรูปแบบของโมดูล 
 
 

คน ไม่น้อยกว่า 20 
คน 

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

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 



3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเปน็ผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ (ผู้รับผิดชอบ) ระยะเวลา 2565 
 

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

เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 

 

1. รายวิชาในหลักสูตร            
มีการจัดการเรียนการสอน           
แบบ Active learning 

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 

 

1. พัฒนาการจัดการเรียน    
การสอน แบบ Active learning 
 

กิจกรรมกำกับดูแลและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน แบบ Active learning 
  (อ.ดร.กาญจนา  
  นางสุภาพร และ 
  น.ส.สุวิชญา) 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

2. รายวิชาในหลักสูตร 
มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
กับการทำงาน 
 
 

ร้อยละ 

 

 

ร้อยละ 
100 
 

 

2. การจัดการเรียนรู้           
เชิงบูรณาการกับการทำงาน 
 
 
 

กิจกรรมกำกับดูแลและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการ 
กับการทำงาน (มีการบูรณาการ 
งานกิจกรรมนิสิตกับรายวิชา) 
  (อ.ดร.กาญจนา  
  นางสุภาพร และ  
  น.ส.สุวิชญา) 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 

 

ไม่น้อยกว่า   ร้อย
ละ 90 

 

3. พัฒนาหลักสูตร 
ให้ตอบสนอง 
ต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
เข้าสู่เกณฑ์ AUN-QA  
  (ผศ.ดร.เรืองเดช  
  นางสุภาพร และ  
  น.ส.สุวิชญา) 
 
 
 
 
 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

4. คะแนนความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

คะแนน  

(เต็ม 5) 

ไม่น้อยกว่า  
3.51 
 

 

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) ระยะเวลา 2565 
 

ประเด็นที่ 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน (Excellent Curriculum & Teaching Expert) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาคณาจารย์        
ให้มีความเป็นเลิศ          
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

1. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ (SWU-BEST) 

คน 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 85  ของ

อาจารย์   ที่

ปฏิบัติงาน  ใน

สำนักฯ 

 

 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
การพัฒนาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการเรียน 
การสอนของอาจารย์ (SWU-
BEST) 

กิจกรรมการกำกับตดิตาม 
การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพ
การเรยีนการสอนของอาจารย์  
(SWU-BEST) 
   (อ.ยุวารินทร์ และ     
    นางสุนันทา) 
 
 
 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

2. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับรอง 
ตามกรอบมาตรฐาน 
ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 

คน ไม่น้อยกว่า 

1 คน 

2. ส่งเสรมิอาจารย ์
ให้ได้รับการรับรอง 
ตามกรอบมาตรฐาน 
ของสหราชอาณาจักร 
(UKPSF) 

กิจกรรมส่งเสริมอาจารย ์
ให้ได้รับการรับรอง      
ตามกรอบมาตรฐาน 
ของสหราชอาณาจักร 
(UKPSF) 
 (รองผู้อำนวยการฯ และ       
  นางสุนันทา) 
 
 
 
 
 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเปน็ผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ (ผู้รับผิดชอบ) ระยะเวลา 2565 
 

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

นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 

1.จำนวนผลงานตีพิมพ์ 
งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ 
นานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล 
Scopus 
 
 
 
 

บทความ 

 

 

 

1 

 

 

 

1. ส่งเสริมและผลักดัน     
เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัย 
และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล 
Scopus 
 

จัดสรรงบประมาณ       
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย              
ในการตีพิมพ์และรางวัล 
การตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีอยู่บนฐานข้อมูล Scopus 
  (ผศ.ดร.อัจศรา และ               
  นางสุนันทา) 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 
 

 2.พัฒนาวารสารเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้มี
คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
และอยู่ในฐาน TCI  
 

1.วารสารวิชาการมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อยู่ในฐาน TCI 
 

วารสาร 
วิชาการ 

อยู่ในฐาน 
TCI 

 

วารสาร 
วิชาการ 

อยู่ในฐาน TCI 

1. การสร้างสรรค์ความรู้     
ด้านการวัดและประเมิน  
ด้วยการเผยแพร่ผ่านวารสาร 
เพื่อให้สำนักทดสอบฯ  
เป็นแหล่งของนวัตกรรม 
และองค์ความรู้ด้านการวัด 
และประเมิน 
 

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

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

 3.พัฒนาระบบสนับสนุน  
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 
 

1.โครงการสนับสนุนการวิจัย 
และนวัตกรรมของบุคลากร 
ในระยะยาว  
 

โครงการ โครงการท่ีมีความ
ต่อเนื่อง อย่างน้อย  

1 โครงการ 

1. การสร้างระบบสนับสนุน 
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการสนับสนุนการวิจัย 
และนวัตกรรมของบุคลากร  
ในระยะยาว  
   (รองผู้อำนวยการฯ และ             
   นางสุนันทา) 

 
ต.ค 64 

- 
ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเปน็ผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ (ผู้รับผิดชอบ) ระยะเวลา 2565 
 

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 

 

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) 
 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

คะแนน 

(เต็ม 5) 

 

 

ไม่น้อยกว่า 4.00 2. กิจกรรมภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารทางการประเมิน 
   (อ.ดร.กาญจนา  
   นางสุภาพร และ  
   น.ส.สุวิชญา) 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

 2. การจดับริการ 
สวัสดิการท่ีส่งเสริม 
บรรยากาศการเรียนรู้ 
การดำเนินชีวิตของนิสิต 
อย่างมีความสุข 

1. ความพึงพอใจของนิสิต            
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

คะแนน 

(เต็ม 5) 

 

 

ไม่น้อยกว่า 4.00 1. พัฒนาระบบและ 
ช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับนิสิต 

แบบสอบถามความต้องการ 
การจัดบริการสวัสดิการของนิสิต 
  (อ.ดร.กาญจนา  
  นางสุภาพร และ  
  น.ส.สุวิชญา) 
 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเปน็ผู้นำทางการศึกษาด้านการทดสอบ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

รหัส 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ (ผู้รับผิดชอบ) ระยะเวลา 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า  
เพื่อพัฒนาสำนักทดสอบฯ/
หลักสูตรอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

1. เครือข่ายศิษย์เก่าของหลักสูตร 
 

 

เครือข่าย 

 

ไม่น้อยกว่า 1 

 

 

1. สร้างเครือข่ายศิษย์
เก่า 

2. ของหลักสูตร 
 

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

 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

2. จำนวนศิษย์เก่าท่ีมีส่วนร่วม    ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม  

 
 

 

คน ไม่น้อยกว่า 2 2. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สัมพันธภาพอันดีระหว่าง 
ศิษย์เก่ากับสำนักทดสอบฯ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
   (อ.ดร.กาญจนา  
    นางสุภาพร และ 
    น.ส.สุวิชญา) 
 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
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แผนยุทธศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 
รหัส 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย  
กลยุทธ์ 

กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 
 

ระยะเวลา 

2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
2.จำนวนทุนสร้างสรรค์ผลงานวิจัย  
ท่ีแก้ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของชุมชน 
 
 

โครงการ 

 

 

 

ทุน 
 

โครงการท่ีม ี        
ความต่อเน่ือง       

อย่างน้อย 
1 โครงการ 

 

ไม่น้อยกว่า 
1 
 
 

1. มีระบบและกลไกในการ
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
2. กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 
3. การสนับสนุนทุนวิจัย 
โดยสำนักทดสอบฯ  
มีการกำหนดหัวข้อวิจัย 
ท่ีสอดคล้องกับการแก้ปัญหา 
ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ของชุมชน 

โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน
ระยะยาวเพ่ือความยั่งยืน 
    (รองผู้อำนวยการฯ 
    อ.ยุวารินทร์ อ.จอมทัพ               
    น.ส.สว่างจิตร์ นางสุนันทา และ  
    นางธัญชนก) 
 
 
 
    

 
ต.ค 64 

- 
ก.ย. 65 

 

3.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
ต่างประเทศ 

4 .สนับสนุนทุนในการ
ตีพิมพ์บทความต่างประเทศ 

4.ทุนอบรมนักวิจัยร่วมกิจกรรม
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสำนักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา 

5. ส่งเสริมการขอรับทุน
อบรมนักวิจัย 

5.ทุนสนับสนุนการอบรม 
ในตา่งประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
กับพันธกิจของสำนักทดสอบ 
ทางการศึกษาและจิตวิทยา 

ทุน 
 

 ไม่น้อยกว่า 
1 
 
 

6. สนับสนุนทุนการอบรม 
ในต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 
รหัส 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย  
กลยุทธ์ 

กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 
 

ระยะเวลา 

2565 

 2.เพื่อขับเคลื่อน 
สำนักทดสอบฯ  
สู่การเป็นองค์กร 
การทดสอบอัจฉริยะ 
(Smart testing 
Organization) 

1. สร้างห้องสอบคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสอบ 

 

 

 

 

อย่างน้อย 
1 ห้อง 

 

 

 

 

1. การขออนุมัติ 
จัดสรรงบประมาณ 
สร้างห้องสอบคอมพิวเตอร์ 
 
 
  
 
 

กิจกรรมการสร้างห้องสอบคอมพิวเตอร์ 
  (- คณะกรรมการ 
     จัดทำร่าง TOR  
  - คณะกรรมการ 
    ดำเนินการจ้างออกแบบ 
  - คณะกรรมการ 
    ตรวจรับงาน) 
 
 
 
 
 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

2. ระบบคลังข้อสอบ 
   แบบดิจิทัล 
 

ระบบ 1 ระบบ 

 

2. การพัฒนาระบบ 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบ 
แบบดิจิทัล 
   (ผศ.ดร.เรืองเดช และ 
   นายทรงเกียรติ) 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 
รหัส 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย  
กลยุทธ์ 

กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 
 

ระยะเวลา 

2565 

 3. การสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จำนวนแบบทดสอบมาตรฐาน   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) 

ต.ค 64 
- 

  ก.ย. 65 
 2. จำนวนแบบทดสอบสร้างและ

พัฒนาต่อปี 
ฉบับ 30 ฉบับ  

ต่อปี 
 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
ของแบบทดสอบ 
ให้ได้มาตรฐาน 

ฉบับ ร้อยละ 50 
ของจำนวนฉบับ
ข้อสอบท่ีสร้าง 

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

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 
รหัส 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย  
กลยุทธ์ 

กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 
 

ระยะเวลา 

2565 

 4. การพัฒนาแบบทดสอบ 
วัดระดับสมรรถภาพทาง
ภาษาไทย สำหรับผู้พูด
ภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

1. จำนวนแบบทดสอบ 
ระดับสมรรถภาพสำหรับผู้พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

ฉบับ อย่างน้อย  
8 ฉบับ 

1.การสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาการบริการวิชาการ  
ท่ีมคุีณภาพเพื่อพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ 

โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบ 
ระดับสมรรถภาพ 
ทางภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเปน็
ภาษาต่างประเทศ 
   (อ.ดร.พนัส และ  
   นายเอกราช) 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

 5. การให้บริการวิชาการและ
การบริการการสอบ 

1. จำนวนร้อยละของบุคลากร 
ท่ีมีส่วนร่วม ในการให้บริการวิชาการ
และการบริการการสอบ 

ร้อยละ 100 
 
 

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

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 
รหัส 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย  
กลยุทธ์ 

กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 
 

ระยะเวลา 

2565 

 6. เพื่อให้สำนักทดสอบฯ    
มีการบริหารงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล           
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
 
 

1. ระบบและกลไกการกำกับติดตาม
การบริหารสำนักทดสอบฯ ให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 
 

ร้อยละ 

 

มีระบบ 
และกลไกการกำกับ
ติดตาม       การ
บริหาร  สำนัก 

ทดสอบฯ 
ให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพโดยใช้
หลัก   ธรรมาภิบาล 

 

1. สร้างระบบและกลไก    
การกำกับติดตามการบริหาร
สำนักทดสอบฯ ให้มี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ โดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
 

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

 
ต.ค 64 

- 
ก.ย. 65 

 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักทดสอบฯ 
 
(โดยใช้เครื่องมือ แบบสอบถามและ
แบบประเมิน) 

ระดับ 

 

 

 

ระดับ B 

 

 

 

2. สร้างระบบและกลไก 
การกำกับติดตาม 
การดำเนินงานของ 
สำนักทดสอบฯให้เป็นไป 
ตามแผนปฏิบัติการ 
และเกณฑ์ ITA 

ตั้งคณะกรรมการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส                    
ในการดำเนินงานของสำนักทดสอบฯ 
   (รองผู้อำนวยการฯ และ 
   น.ส.จรุณี) 
 
 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 
รหัส 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย  
กลยุทธ์ 

กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 
 

ระยะเวลา 

2565 

 
 
 
 
 
 

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

3. ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การดำเนินงานของสำนักทดสอบฯ 
 
 

ระดับ

คะแนน    

EdPEx 

 

เข้าร่วม     รับการ
ประเมิน 

EdPEx 200 
 

3. กำหนดเป้าหมาย 
และแผนการขับเคลื่อน 
 

 

แผนการกำหนดเป้าหมายความเป็นเลิศ 
ขององค์กร 
   (รองผู้อำนวยการฯ และ 
    นายทรงเกียรติ) 

 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
แผนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย 
ท่ีกำหนด 
    (รองผู้อำนวยการฯ และ 
     นายทรงเกียรติ) 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
 

โครงการตรวจประกันคุณภาพ 
    (รองผู้อำนวยการฯ และ 
     นายทรงเกียรติ) 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการทดสอบและมีธรรมาภิบาล 
รหัส 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย  
กลยุทธ์ 

กิจกรรม/โครงการ (ผู้รบัผิดชอบ) 
 

ระยะเวลา 

2565 

 7. มีการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินท่ีมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า อย่างมีความม่ันคง
ทางการเงิน 

1. มีแผนกลยุทธ์การเงินและ 
แผนบริหารความเสี่ยง  
และแผนบริหารทรัพย์สิน 

แผน อย่างน้อย 
1 

1. การบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินท่ีมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าอย่างมีความมั่นคง
ทางการเงิน 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
โดยครอบคลุม 
- สร้างความสมดุลและเหมาะสม 
ของแหล่งรายได้ เพื่อความม่ันคงทางการ
เงินของสำนักทดสอบฯ 
 
- พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาสำนัก
ทดสอบฯ 
 
- ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่าย 
ให้มีประสิทธิภาพ และประหยัดทรัพยากร 
 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาง
การเงิน และจัดการความเสี่ยง 
    (รองผู้อำนวยการฯ 
     น.ส.สุภะ และ ว่าท่ี ร.ต.วิวัตน์) 

ต.ค 64 
- 

ก.ย. 65 
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แผนยุทธศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 
รหัส 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

หน่วยนบั เป้าหมาย  
กลยุทธ์ 

กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผดิชอบ) 

ระยะเวลา 
2565 

  1. การบริการเพื่อสังคม 
ท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคมและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
 

1. จำนวนโครงการการบริการ 
เพื่อสังคมท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคมและ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
 

โครงการ 

 

ไม่น้อยกว่า 
1 
 

1. จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ  
ด้านการทดสอบเพื่อการให้บริการ
เพื่อสังคม (ปรับบทบาทของส่วน
กิจการเพื่อสังคม) 

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

ต.ค 64 
- 

  ก.ย. 65 
 

 2. มีการบูรณาการวัฒนธรรม
และศิลปะร่วมกับพันธกิจของ    
สำนักทดสอบฯ และ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จำนวนโครงการ 
ศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ   
ร่วมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 

 

ไม่น้อยกว่า 
1 

1. บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

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

ต.ค 64 
- 

  ก.ย. 65 
 

2. โครงการสถาปนาสำนักทดสอบ   
ทางการศึกษาและจิตวิทยา 
 

โครงการ 

 

ไม่น้อยกว่า 
1 

2. บูรณาการวัฒนธรรม 
เข้ากับพันธกิจของสำนักทดสอบฯ 

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

ต.ค 64 
- 

  ก.ย. 65 
 

 


