
วัตถุประสงค์  1.  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา

พันธกิจที่ 1.  ศึกษาค้นคว้าวิจัย  สร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56

โครงการจัดการความรู้สําหรับบุคลากร
ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีส่วนร่วม

ในการทํากิจกรรม
ร้อยละ 80 ทุกคน 100,000

รองผอ.ฝ่ายบริการ
วิชาการ 20
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วัตถุประสงค์ที่  2.  สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินที่เป็นมาตรฐานด้านการศึกษาและอาชีพสําหรับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น

พันธกิจที่  3.  สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56

โครงการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและ

ประเมิน

ร้อยละของเครื่องมือที่สร้างบรรลุผลตาม

ความมุ่งหมาย
ร้อยละ 100 งานสร้างฯ 160,000 หัวหน้าฝ่ายสร้างฯ

1. สร้างแบบทดสอบความถนัด

2. สร้างแบบสอบวัดจิตพิสัย

3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ร้อยละของเครื่องมือที่สร้างได้ผ่านการหาคุณภาพ ร้อยละ 100 หัวหน้าฝ่ายสร้างฯ
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โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน

swusat ปีงบประมาณ 2557

จํานวนแบบทดสอบ SWUSAT 

 ที่ผ่านกระบวนการสร้างอย่างได้มาตรฐาน
10 ฉบับ 1,900,000 ฝ่ายวิชาการ
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โครงการศึกษาคุณภาพแบบทดสอบ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบจากการเก็บข้อมูล

ภาคสนาม ฉบับละประมาณ 800 คนขึ้นไป

อย่างน้อย

2 ครั้ง / ปี
งานสร้างฯ 190,000 ฝ่ายวิชาการ

เงิ
นแ

ผ่น
ดิน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแบบทดสอบฯ
เครื่องมือวัดผ่านการปรับปรุงจากกรรมการอย่าง

น้อย 30 ฉบับ
35 ฉบับ 90,000

บุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80

 ผู้รับผิดชอบ

แผน
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ฝ่ายวิชาการ 9-
12

 งปม. เงินรายได้
 ประจําปี 
พ.ศ. 2556

 ผู้รับผิดชอบ
แผน

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ
 2556

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 งปม. เงินรายได้
 ประจําปี 
พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555- 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.  สร้างองค์ความรู้ด้านการวัด  และการประเมิน  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์ให้มีคุณภาพ

                  4.  พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมิน  การวิจัยและการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ
 2556

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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วัตถุประสงค์ที่  1.  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา

พันธกิจที่   1.  ศึกษาค้นคว้าวิจัย  สร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56

โครงการวิจัยด้านการทดสอบ  การวัด-ประเมิน

การเรียนการสอน
จํานวนโครงการวิจัย

อย่างน้อย 

2 เรื่อง

           258,700

ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้มีการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารหรือนําไปอ้างอิง

ร้อยละ 50

ของจํานวน

ผลงานวิจัย

 - 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

ต่ออาจารย์จากภายในและภายนอก

ไม่น้อยกว่า

30,000 บาท/

คน

 - 

วัตถุประสงค์ที่  5.  บริการการสอบเพื่อค้นหาและส่งเสริมในการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

พันธกิจที่   4.  บริการวิชาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน(บก.)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ประโยชน์ที่ได้จากการรับบริการ

ค่าเฉลี่ย

≥ 4.00
 ผู้อํานวยการฯ

โครงการบริการการสอบ
จํานวนหน่วยงานภายนอก

ที่ใช้บริการการสอบ
ร้อยละ 80  - 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ ค่าเฉลี่ย≥ 4.00  - 

โครงการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานสกอ.
วารสารออกทันตามที่กําหนด 1 ฉบับ / ปี 40,000 รองผอ. ที่ดูแล 6-

7

 ผู้รับผิดชอบ
แผน

-----------------------------------ตลอดปี--------------------------------

 ผู้อํานวยการฯ -----------------------------------ตลอดปี--------------------------------

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ
 2556

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 งปม. เงินรายได้
 ประจําปี 
พ.ศ. 2556

 ผู้รับผิดชอบ
แผน

รองผอ.
ที่ดูแลงานวิจัย

-----------------------------------ตลอดปี--------------------------------

-----------------------------------ตลอดปี--------------------------------

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ
 2556

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 งปม. เงินรายได้
 ประจําปี 
พ.ศ. 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.  พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56

โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80 50,000 สํานักงานเลขาฯ 26

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
บุคลากรในสํานักฯ เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 10 คน

ไม่น้อยกว่า 10

 คน
70,000 รองผอ. ที่ดูแล

27
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56

โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์
ได้แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย

มหาวิทยาลัย
1 แผน - - รองผอ. ที่ดูแล
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โครงการสัมมนาการบริหารงานของสํานัก

ทดสอบฯ

1.  บุคลากรของสํานักฯ เข้าร่วมการสัมมนา  

     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80

2.  ได้แผนปฏิบัติการประจําปี

และปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี 2557

แผนปฏิบัติการ

และปฏิทิน

โครงการดูงานและเสริมสร้างศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการสํานัก

ทดสอบฯ

จํานวนอาจารย์ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80
           279,000  ผู้อํานวยการฯ 1-

7

โครงการดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการฯ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80
           186,000  ผู้อํานวยการฯ
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แผน

140,000 สํานักงานเลขาฯ 7-
9

 ผู้รับผิดชอบ
แผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ
 2556

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 งปม. เงินรายได้
 ประจําปี 
พ.ศ. 2556

 ผู้รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ
 2556

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 งปม. เงินรายได้
 ประจําปี 
พ.ศ. 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.  สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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