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แผนปฏบัิติการประจําปีงบประมาณ 2555 

(1 ตุลาคม 2554 - 30 กนัยายน 2555) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

วตัถุประสงค์  1.  พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมินเพ่ือสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 

        4.  พฒันาบุคลากรดา้นการวดัและประเมิน  การวจิยัและการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
 

พนัธกจิที ่  1.  ศึกษาคน้ควา้วจิยั  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมิน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดั  และการประเมิน  เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์ใหมี้คุณภาพ 

 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

การผลติและพฒันาบุคลากร         

1. โครงการจดัการความรู้สาํหรับ 

     บุคลากร 

 

ร้อยละ 80 มี.ค.  55 80,000 1. ขออนุมติัโครงการ 

2. ติดต่อเชิญวทิยากร 

 (หากมี) 

3. ดาํเนินการจดักิจกรรม 

4. ประเมินผลโครงการ 

บุคลากรมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ

ความรู้ 

- ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี

ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

 - ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ี

เขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้

ความเขา้ใจและ 

   ใหค้วามสาํคญัในการ

จดัการความรู้ 

 - ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ี

เขา้ร่วมมีความพึงพอใจต่อ

การจดักิจกรรม 

 

รองผอ.ฝ่าย

บริการวชิาการ 
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วตัถุประสงค์  1.  พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมินเพ่ือสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 

        4.  พฒันาบุคลากรดา้นการวดัและประเมิน  การวจิยัและการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
 

พนัธกจิที ่  1.  ศึกษาคน้ควา้วจิยั  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมิน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดั  และการประเมิน  เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์ใหมี้คุณภาพ 

 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

การผลติและพฒันาบุคลากร         

2. โครงการพฒันาและเตรียมความพร้อม

ของอาจารยใ์นการทาํ มคอ. 3 4 5 

ร้อยละ เล่ม ก.ค. 55 65,000 1. ขออนุมติัโครงการ 

2. ติดต่อเชิญวทิยากร 

 (หากมี) 

3. ดาํเนินการจดักิจกรรม 

4. ประเมินผลโครงการ 

ไดม้คอ. 345 ความสาํเร็จจากการทาํ มคอ. รองผอ.ฝ่าย

วชิาการฯ 

3. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 

    สู่การปฏิบติั 

ร้อยละ 80 พ.ค. 55 

 

80,000 1. ขออนุมติัโครงการ 

2. ติดต่อเชิญวทิยากร 

 (หากมี) 

3. ดาํเนินการจดักิจกรรม 

4. ประเมินผลโครงการ 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

ฝึกอบรม 

- ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี

ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

 - ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ี

เขา้ร่วมมีความพึงพอใจต่อ

การจดักิจกรรม 

 

รองผอ.ฝ่าย

บริการวชิาการ 
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วตัถุประสงค์ที ่ 2.  สร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินท่ีเป็นมาตรฐานดา้นการศึกษาและอาชีพสาํหรับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
 

พนัธกจิที่  3.  สร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัท่ีเป็นมาตรฐาน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดั  และการประเมิน  เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์ใหมี้คุณภาพ 

 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมอื         

4.1 โครงการการสร้างและพฒันา

เคร่ืองมือวดัและประเมิน 

  

 

ร้อยละ 80 ตลอดปี 120,000 1.  คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญหรือ

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ร่วม

เป็นกรรมการสร้าง 

2.  ประชุมคณะกรรมการ

สร้าง และ กาํหนดกรอบ 

นิยามส่ิงท่ีจะวดั 

3.  ดาํเนินการสร้าง 

4.  ตรวจสอบคุณภาพโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 

5.  ปรับปรุงแกไ้ข 

6.  จดัพิมพแ์บบทดสอบ 

ไดแ้บบทดสอบมาตรฐาน

ระดบัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ร้อยละของเคร่ืองมือท่ี

สร้างบรรลุผลตามความ

มุ่งหมาย 

ผศ.ดร.สุรชยั 

4.2 พฒันาแบบทดสอบมาตรฐาน 

     ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 

     อุดมศึกษา 

     -จิตพิสยั  

ร้อยละ 80 ตลอดปี - 1.  ประชุมคณะกรรมการท่ี

รับผดิชอบแต่ละฉบบั 

2.  นาํผลการวเิคราะห์ท่ีได้

จากการทดลองมาพิจารณา

ปรับปรุง แกไ้ข 

3.  จดัพิมพแ์บบทดสอบ 

ไดแ้บบทดสอบมาตรฐาน

ระดบัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและอุดมศึกษาท่ี

ไดม้าตรฐาน 

ร้อยละของเคร่ืองมือท่ี

สร้างไดผ้า่นการหา

คุณภาพ 

ผศ.ดร.สุรชยั 
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 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

4.3 โครงการสร้างและพฒันา 

     แบบทดสอบมาตรฐาน สาํหรับ 

     คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อใน 

     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

     (SWUSAT)  

     ปีงบประมาณ 2554 

ฉบบั 10 ตลอดปี 1,800,000 1.  จดัประชุมช้ีแจงผูท้รงคุณวฒิุ

และอาจารยข์อง มศว เพ่ือ

กาํหนดกรอบการสร้าง 

2.  ดาํเนินการสร้าง 

3.  ปรับปรุงและพฒันาโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 

4.  จดัทาํตน้ฉบบัและพิมพ์

แบบทดสอบ 

5.   ดาํเนินการทดลองภาคสนาม 

2 คร้ัง/ปี 

6.  วเิคราะห์หาคุณภาพ 

7.  สร้างเกณฑม์าตรฐาน 

8.  สรุปและเขียนรายงาน 

ไดแ้บบทดสอบมาตรฐาน 

สาํหรับคดัเลือกบุคคลเขา้

ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ 

(SWUSAT) ท่ีได้

มาตรฐาน 

จาํนวนแบบทดสอบ 

SWUSAT  ท่ีผา่น

กระบวนการสร้างอยา่ง

ไดม้าตรฐาน 

ฝ่ายวชิาการ 

5. โครงการศึกษาคุณภาพแบบทดสอบ 

    โดยการทดสอบภาคสนาม 

 

คร้ัง/ ปี 2 ตลอดปี 140,000 1.  จดัแบ่งสายการเก็บขอ้มูล

ภาคสนาม 

2.  กาํหนดโรงเรียนท่ีจะเก็บ

ขอ้มูล 

3.  ทาํหนงัสือแจง้ไปยงัโรงเรียน 

4.  ดาํเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

5.  สรุปผลและประเมินผลการ

ออกภาคสนาม 

ไดข้อ้มูลท่ีเป็นผลการ

ตอบของนกัเรียนท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการสอบ 

ฉบบัละประมาณ  

อยา่งนอ้ย 800 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการ

ทดสอบจากการเก็บขอ้มูล

ภาคสนาม ฉบบัละ

ประมาณ 800 คนข้ึนไป 

ฝ่ายวชิาการ 
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วตัถุประสงค์ที ่ 1.  พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมินเพ่ือสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 
 

พนัธกจิที ่  1.  ศึกษาคน้ควา้วจิยั  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมิน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2.  พฒันาสหสาขาวชิาเพ่ือสร้างงานวจิยัและนวตักรรมในระดบัสากล 

 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

การสนบัสนุนและส่งเสริมการทาํวจิยั         

6. โครงการวจิยัดา้นการทดสอบ  

    การวดั-ประเมิน และพฒันาการ 

    เรียนการสอน 

ร้อยละ 60 ตลอดปี 260,500 1.  ประกาศใหทุ้น

สนบัสนุนการวจิยั 

2.  เสนอโครงการวจิยั 

อาจารยใ์นสาํนกัฯ เสนอ

โครงการวจิยัอยา่งนอ้ย 5 

คน  

-ร้อยละของโครงการวจิยั

ท่ีเสร็จในเวลาท่ีกาํหนด 

รองผอ. 

ฝ่ายวชิาการและ

วางแผน 

 ร้อยละ 60   3.  แต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาขอ้เสนอ

โครงการวจิยั 

4.  ปรับแกข้อ้เสนอ

โครงการ 

 -ร้อยละของผลงานวจิยัท่ี

ไดมี้การตีพิมพเ์ผยแพร่

ในวารสารหรือนาํไป

อา้งอิง 

 

 ร้อยละ 60   5.  ทาํสญัญารับทุนวจิยั  -ร้อยละของอาจารยท่ี์

ผา่นการอบรมสมัมนา

ความรู้ดา้นการวจิยั 

 

 

 บาท/ ปี มากกวา่ 

50,000 

    -จาํนวนเงินสนบัสนุน

งานวจิยัต่ออาจารยจ์าก

ภายในและภายนอก 
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วตัถุประสงค์ที ่ 5.  บริการการสอบเพ่ือคน้หาและส่งเสริมในการพฒันาสมรรถภาพบุคคลของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
 

พนัธกจิที ่  4.  บริการวชิาการ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3.  สร้างองคค์วามรู้และพฒันาโครงการบริการวชิาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพฒันาชุมชนและสงัคม 

 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

7. โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน        ผูอ้าํนวยการ 

8 โครงการบริการการสอบ 

   -การบริการการสอบแก่หน่วยงาน 

    ภายนอก 

   -การบริการวชิาการ ไดแ้ก่ การสร้าง  

    แบบวดั การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบั 

    เคร่ืองมือวดั 

ร้อยละ 80 ตลอดปี - 1.  ประชาสมัพนัธ์ 

2.  หน่วยงานแจง้ความ

ประสงคข์อรับบริการ 

3.  ขออนุมติัการใช้

แบบทดสอบ   

4.  จดัเตรียมแบบทดสอบ

และ 

5.  จดัการบริหารการสอบ

ร่วมกบัผูข้อใชบ้ริการ 

6.   ตรวจและประมวลผล

พร้อมรายงานผลการสอบ

แก่หน่วยงานท่ีขอใช้

บริการ (ถา้เป็นความ

ตอ้งการของผูข้อใช้

บริการ) 

7.  ใหค้าํปรึกษาการแปล

ความหมายผลการสอบ 

1.   หน่วยงานไดใ้ชบ้ริการ

แบบทดสอบตรงตาม

วตัถุประสงคข์องการใช้

งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.   หน่วยงานสามารถนาํ

ผลการทดสอบไปใช้

ประโยชนต์ามท่ีตอ้งการ 

-จาํนวนหน่วยงาน

ภายนอกท่ีใชบ้ริการการ

สอบ 

-ความพึงพอใจในการใช้

บริการ 

ผูอ้าํนวยการ 
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 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

9. โครงการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ

ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน

สาํหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

คร้ัง 1 พ.ย. 54- เม.ย. 55 20,000 1. ขออนุมติัโครงการ 

2. จดัทาํแบบสอบถาม 

3. ส่งแบบสอบถามใหค้ณะ

ต่าง ๆ  

4. รับเอกสารกลบัจากคณะ 

5.วเิคราะห์ขอ้มูล/ประเมินผล 

6. ส่งเล่มรายงาน 

1.มหาวทิยาลยัฯ ไดรั้บผลการ

ประเมินระดบัความพึงพอใจ

ของนิสิตระดบัปริญญาตรี

ทุกคณะ 

2. ไดค้วามคิดเห็นของนิสิต

ไปปรับปรุงการบริการ 

3. ไดผ้ลการประเมินเพ่ือเป็น

ขอ้มลูประกอบการประกนั

คุณภาพ 

รูปเล่มรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพฉบบั

สมบูรณ์และนาํผลไปเสนอ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลยั 

รองผอ. ฝ่าย 

ประเมินผล

และ 

รับนิสิต 

10. งานตรวจและประเมินผลการสอบ คร้ัง 60 ตลอดปี - 1.  หน่วยงานแจง้ความจาํนง 

2.  ดาํเนินการวเิคราะห์ 

3.  สรุปและเสนอผลการ

วเิคราะห์ 

1.  หน่วยงานไดรั้บผลการ

วเิคราะห์อยา่งถูกตอ้งและ

รวดเร็ว 

2.  หน่วยงานสามารถนาํผล

การวเิคราะห์ไปใชใ้นการ

ตดัสินใจทางการศึกษา 

- จาํนวนคร้ังของ

หน่วยงานท่ีมาใชบ้ริการ

ตรวจและประเมินผลการ

สอบ 

รองผอ. 

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 

11. งานสอบคดัเลือก คร้ัง/ ปี 4 ตลอดปี (รวมอยูใ่น 

ฝ่ายรับนิสิต) 

1.   ประสานงานกบั

หน่วยงานรับสมคัร 

2.   ประสานงานกบัสาขาวชิา 

3.  จดัทาํขอ้สอบ 

4. ดาํเนินการสอบ 

5.  ประมวลผลการสอบ 

6.  ตดัสินผลการสอบ 

7. ประกาศผลสอบ 

 การดาํเนินการสอบ

คดัเลือกนิสิตเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย 

- จาํนวนคร้ังของการจดั

สอบเพ่ือคดัเลือกเขา้

ศึกษาต่อ ณ มศว 

รองผอ. 

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 
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 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

12. โครงการพฒันาวารสารวชิาการ 

ใหมี้คุณภาพ 

งานวารสารการวดัผลการศึกษา 

ฉบบั/ ปี 3 ตลอดปี 40,000 1.  ผูส้นใจส่งบทความไปยงั

บรรณาธิการประจาํฉบบั 

2.   ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณา

บทความ 

3.  ตีพิมพบ์ทความลง

วารสาร 

4.   จดัส่งวารสาร ฯ ไปยงั

สมาชิกท่ีบอกรับและ

หน่วยงานต่าง ๆ  

1.  บุคคลผูส้นใจทัว่ไป

ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ

ดา้นการวดั ประเมินจาก

บทความท่ีเผยแพร่  

2.  ทาํใหเ้กิดเครือข่าย

ทางดา้นการวดัและประเมิน 

การวจิยั 

ไดว้ารสารปีละ 3 ฉบบั รองผอ. 

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4.  สืบสานและสร้างองคค์วามรู้ในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

การส่งเสริมวฒันธรรม         

13.  โครงการวนัสถาปนาสาํนกั 

      ทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

ร้อยละ 80 มิ.ย. 55 25,000 1. ขออนุมติัโครงการ 

2. ติดต่อเชิญวทิยากร (หาก

มี) 

3. ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

4. จดัเตรียม สถานท่ี 

อาหารกลางวนั 

5. ดาํเนินการจดักิจกรรม 

6. ประเมินผลโครงการ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดมี้

โอกาสทาํนุบาํรุง

วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 80  มีความ

ซาบซ้ึงในวฒันธรรม

ประเพณีท่ีดีงาม  

ผูอ้าํนวยการ 
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 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

14.  โครงการสืบสาน 

      ศิลปวฒันธรรมไทย 

คน 10 มิ.ย.  55 40,000.- 1. ประชุมกาํหนดกิจกรรม

สืบสานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมไทย 

บุคลากรมีความซาบซ้ึงใน

ศิลปวฒันธรรมไทย 

บุคลากรในสาํนกัฯ เขา้

ร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ 

10 คน 

รองผอ. 

ฝ่ายเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 5.  พฒันาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพโดยใชเ้คร่ืองมือทางการบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

การพฒันาระบบบริหาร         

15. โครงการสมันาการบริหารงานของ

สาํนกัทดสอบ 

คร้ัง 1 ส.ค. 55 100,000 1.  ประชุมช้ีแจงสรุปผล

การดาํเนินการประจาํปี 

2.  อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในการ

ดาํเนินงาน 

3.  จดัทาํแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี และปฏิทินการ

ปฏิบติังานประจาํปี 

4.  สรุปและประเมินผล

การสมัมนา 

1.   บุคลากรของสาํนกัฯ   

มีความเขา้ใจร่วมกนัใน

การดาํเนินงานของสาํนกัฯ 

2.  ไดแ้ผนปฏิบติัการ

ประจาํปี และปฏิทิน

ปฏิบติังานประจาํปี 

1.  บุคลากรของสาํนกัฯ 

เขา้ร่วมการสมัมนา       

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

2.  ไดแ้ผนปฏิบติัการ

ประจาํปีและปฏิทิน

ปฏิบติังานประจาํปี 2556 

สาํนกังาน 

ผูอ้าํนวยการฯ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 5.  พฒันาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพโดยใชเ้คร่ืองมือทางการบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

16. โครงการสมัมนาการประกนัคุณภาพ 

       การศึกษา 

คร้ัง 2  พ.ค. 55 80,000 1.  ประชุมวางแผน 

2. เลือกกิจกรรมท่ีจะ

ดาํเนินงานเพ่ือประกนั

คุณภาพ  

3.  แบ่งกลุ่มปฏิบติัการ 

 

1.  บุคลากรของสาํนกัฯ 

มีส่วนร่วมในการวาง

แผนการประกนัคุณภาพ

งานของหน่วยงาน 

2.  ไดผ้ลงานตามท่ี

กาํหนดไว ้

1. บุคลากรของสาํนกัฯ มี

ส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการประกนั

คุณภาพ 

2. งานท่ีกาํหนดสาํหรับ

การประกนัคุณภาพบรรลุ

ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 

รองผอ. 

ฝ่ายวชิาการและ

วางแผน 

17. พฒันาบุคลากรสายวชิาการและสาย

สนบัสนุน 

        

17.1  โครงการดูงานและเสริมสร้าง

ศกัยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร

สายวชิาการสาํนกัทดสอบฯ 

คน 10 เม.ย. 55 265,600 1.ประสานงานกบั

มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

2. ขออนุมติัโครงการจาก

มหาวทิยาลยั 

3. ดาํเนินการ 

4. ศึกษาดูงาน 

5. ประเมินและสรุป

การศึกษาดูงาน เผยแพร่

ต่อสาธารณชน 

บุคลากรของสาํนกัฯ 

ไดรั้บประสบการณ์ตรง

จากการศึกษาดูงาน 

บุคลากรท่ีร่วมโครงการ

เกิดไดรั้บประสบการณ์

ตรงจากการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ 

ผูอ้าํนวยการ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 5.  พฒันาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพโดยใชเ้คร่ืองมือทางการบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 เป้าหมายดาํเนนิการ วนัเวลา งบประมาณ วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

17.2  โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร

สายสนบัสนุน 

คน 13 เม.ย. 55 143,000 1.ประสานงานกบั

มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

2. ขออนุมติัโครงการจาก

มหาวทิยาลยั 

3. ดาํเนินการ 

4. ศึกษาดูงาน 

5. ประเมินและสรุป

การศึกษาดูงาน เผยแพร่

ต่อสาธารณชน 

บุคลากรสายสนบัสนุน

วชิาการเกิดขวญัและ

กาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

และไดรั้บประสบการณ์

ตรง 

บุคลากรสายสนบัสนุน

วชิาการ เขา้ร่วมโครงการ

อยา่งพึงพอใจ 

ผูอ้าํนวยการ 

 


