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แผนปฏิบัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

วตัถุประสงค์  1.  พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมินเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 

        4.  พฒันาบุคลากรดา้นการวดัและประเมิน  การวจิยัและการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
 

พนัธกจิที่   1.  ศึกษาคน้ควา้วจิยั  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมิน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1.  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดั  และการประเมิน  เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์ใหม้ีคุณภาพ 

 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

การผลติและพฒันาบุคลากร         

1.  โครงการผลิตบณัฑิตระดบั ป. โท  

    สาขาวิชาวทิยาการการประเมิน 

ร้อยละ 5 ตลอดปี  ประสานงานกบัฝ่ายรับ

นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 

จาํนวนนิสิตมากขึ้นกวา่ปี

การศึกษา 2552 

ร้อยละ 5 

-จาํนวนรายวชิาที่สอน 

-จาํนวนนิสิตที่รับเขา้

ศึกษา 

- รองผอ.ฝ่าย

วชิาการ 

- คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร

ปริญญาโท

สาขาวิชา

วทิยาการการ

ประเมิน 

- คณาจารย์

ประจาํสาํนกัฯ 
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 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

2. โครงการสัมมนาการวดัผล วจิยั และ 

    ประเมินสัมพนัธ์/นานาชาติ 

ร้อยละ 80 ม.ค. – ก.พ.52  

(กองกิจการ

นิสิต) 

1.  เสนอโครงการและขอ

อนุมตัิ 

2.  ประสานงานกบั

มหาวทิยาลยัที่เป็นเจา้ภาพ 

3.  เขา้ร่วมสัมมนา 

4. ประเมินผลการสัมมนา 

1.   อาจารยแ์ละนิสิตสาขา

วทิยาการการประเมิน ได้

แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกบั

การวดั ประเมิน วจิยั 

ระหวา่งมหาวทิยาลยั 

2.   เกิดภาคีระหวา่ง

มหาวทิยาลยั 

- จาํนวนนิสิตที่เขา้ร่วม

โครงการประชุมสัมมนา/

ระดบันานาชาติ 

- นิสิตมีความพึงพอใจใน

การเขา้ร่วมสัมนา 

(ดูไดจ้ากแบบประเมิน) 

รศ.ดร.สุทธิวรรณ 

3. โครงการจดัการความรู้ 

     - โครงการสัมนาการสร้างและพฒันา

เครื่องมือวดัและประเมินผล 

ร้อยละ 80 มี.ค. – เม.ย.52 45,000.00 1. เสนออนุมตัิโครงการ 

2. ดาํเนินการสัมนาและ

เชิญอาจารยท์ี่เชี่ยวชาญให้

ความรู้และคาํแนะนาํแก่

อาจารยใ์หม่ 

อาจารยใ์หม่มีความรู้ความ

เขา้ใจในกระบวนการสร้าง

เครื่องมือและประเมิลผล 

- ไดเ้ครื่องมือวดัที่ผา่น

การตรวจคุณภาพ 

ฝ่ายวชิาการ 

4. โครงการเร่งรัดติดตามการทาํปริญญา  

    นิพนธ์ของนิสิตระดบัปริญญาโท  

    สาขาวิชาวทิยาการการประเมิน 

ร้อยละ 70 ม.ค. – ก.ย.52 12,000 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร  

กาํหนดวนัใหน้ิสิต

นาํเสนอหวัขอ้ปริญญา

นิพนธ์ 

นิสิตไดห้วัขอ้วจิยัที่มี

คุณภาพ ผา่นกระบวนการ

พิจารณาจากคณะกรรมการ

ในระดบัหนึ่ง 

-จาํนวนนิสิตที่สาํเร็จ

การศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กาํหนด 

รศ.ดร.สมสรร 

5. โครงการปรับปรุงหลกัสูตรปริญญา 

   โท สาขาวชิาวิทยาการการประเมิน 

หลกัสูตร 1 ม.ค. – ก.ย.52 2,800 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลกัสูตร 

2. ดาํเนินการปรับปรุง

หลกัสูตร 

3. วพิากษห์ลกัสูตร 

4. นาํเสนอหลกัสูตรต่อ

กรรมการบริหารวิชาการ 

หลกัสูตรเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานของ 

สกอ. 

-เกณฑ ์สกอ. ในเรื่อง

หลกัสูตร 

รศ.ดร.สมสรร 
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วตัถุประสงค์ที่  2.  สร้างและพฒันาเครื่องมือวดัและประเมินที่เป็นมาตรฐานดา้นการศึกษาและอาชีพสาํหรับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
 

พนัธกจิที่  3.  สร้างและพฒันาเครื่องมือวดัที่เป็นมาตรฐาน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1.  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดั  และการประเมิน  เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์ใหม้ีคุณภาพ 

 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

6. การสร้างและพฒันาเครื่องมือ         

6.1 สร้างแบบทดสอบมาตรฐานระดบั 

     การศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

     อุดมศึกษา 

 -ผลสัมฤทธิ์ (ป.4-6 คณิต วทิย ์ภท. 

สังคม ภอ.) 5 ฉบบั 

-ผลสัมฤทธิ์ (ม. 1-3 คณิต วทิย ์ภท. 

สังคม ภอ.) 5 ฉบบั 

ร้อยละ 80 ตลอดปี - 1.  ประชุมคณะกรรมการ

สร้าง 

2.   กาํหนดกรอบ นิยาม         

สิ่งที่จะวดั 

3.  ดาํเนินการสร้าง 

4.  ตรวจสอบคุณภาพโดย

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

5.  ปรับปรุงแกไ้ข 

6.  จดัพิมพแ์บบทดสอบ 

ไดแ้บบทดสอบมาตรฐาน

ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานและอุดมศึกษา 

ร้อยละของเครื่องมือที่

สร้างบรรลุผลตามความ

มุ่งหมาย 

ฝ่ายวิชาการ 

6.2 พฒันาแบบทดสอบมาตรฐาน 

     ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

     อุดมศึกษา 

-ความถนดั ป.6 จาํนวน 2 ฉบบั เหตุผล 1 

ฉบบั มิติสัมพนัธ์ 1 ฉบบั) 

-ผลสัมฤทธิ์ ม.3 คณิต 2 ฉบบั วทิย ์3 ฉบบั 

สังคม 3 ฉบบั 

 -จิตพิสัย ม.3 ม.6  ซื่อสัตย ์ความสามารถ

ในการเผชิญกบัปัญหา ความรับผดิชอบ 

ร้อยละ 80 ตลอดปี - 1.  ประชุมคณะกรรมการที่

รับผดิชอบแต่ละฉบบั 

2.  นาํผลการวเิคราะห์ที่ได้

จากการทดลองมาพิจารณา

ปรับปรุง แกไ้ข 

3.  จดัพิมพแ์บบทดสอบ 

ไดแ้บบทดสอบมาตรฐาน

ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานและอุดมศึกษาที่

ไดม้าตรฐาน 

ร้อยละของเครื่องมือที่

สร้างไดผ้า่นการหา

คุณภาพ 

ฝ่ายวิชาการ 
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 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

6.3 โครงการสร้างและพฒันา 

     แบบทดสอบมาตรฐาน สาํหรับ 

     คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อใน 

     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

     (SWUSAT-52)  

     ปีงบประมาณ 2552 

ฉบบั 10 ตลอดปี 1,692,400.- 1.  จดัประชุมชี้แจง

ผูท้รงคุณวฒุิและอาจารย์

ของ มศว เพื่อกาํหนด

กรอบการสร้าง 

2.  ดาํเนินการสร้าง 

3.  ปรับปรุงและพฒันา

โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

4.  จดัทาํตน้ฉบบัและพิมพ์

แบบทดสอบ 

5.   ดาํเนินการทดลอง

ภาคสนาม 2 ครั้ง/ปี 

6.  วเิคราะห์หาคุณภาพ 

7.  สร้างเกณฑม์าตรฐาน 

8.  สรุปและเขียนรายงาน 

ไดแ้บบทดสอบมาตรฐาน 

สาํหรับคดัเลือกบุคคลเขา้

ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ 

(SWUSAT-52) ที่ได้

มาตรฐาน 

จาํนวนแบบทดสอบ 

SWUSAT-52 ที่ผา่น

กระบวนการสร้างอยา่ง

ไดม้าตรฐาน 

ฝ่ายวิชาการ 

7. งานออกเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม ครั้ง/ ปี 2 ตลอดปี - 1.  จดัแบ่งสายการเกบ็

ขอ้มูลภาคสนาม 

2.  กาํหนดโรงเรียนที่จะ

เกบ็ขอ้มูล 

3.  ทาํหนงัสือแจง้ไปยงั

โรงเรียน 

4.  ดาํเนินการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล 

5.  สรุปผลและประเมินผล

การออกภาคสนาม 

ไดข้อ้มูลที่เป็นผลการ

ตอบของนกัเรียนที่เป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการสอบ 

ฉบบัละประมาณ  

800 – 1000 คน 

เกบ็ขอ้มูลภาคสนามได ้    

2 ครั้ง 

ฝ่ายวิชาการ 
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วตัถุประสงค์ที่  1.  พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมินเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 
 

พนัธกจิที่   1.  ศึกษาคน้ควา้วจิยั  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมิน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2.  พฒันาสหสาขาวิชาเพื่อสร้างงานวจิยัและนวตักรรมในระดบัสากล 

 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

การสนับสนุนและส่งเสริมการทาํวิจัย         

8. โครงการวจิยัดา้นการทดสอบ  

    การวดั-ประเมิน และพฒันาการ 

    เรียนการสอน 

ร้อยละ 60 ตลอดปี 141,835 1.  ประกาศใหทุ้น

สนบัสนุนการวจิยั 

2.  เสนอโครงการวิจยั 

ผลงานวจิยัมีปริมาณและ

คุณภาพเพิ่มขึ้น 

-ร้อยละของโครงการวจิยั

ที่เสร็จในเวลาที่กาํหนด 

ฝ่ายวจิยัและ

ประกนัคุณภาพ 

 ร้อยละ 60   3.  แต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาขอ้เสนอ

โครงการวจิยั 

4.  ปรับแกข้อ้เสนอ

โครงการ 

 -ร้อยละของผลงานวจิยัที่

ไดม้ีการตีพิมพเ์ผยแพร่

ในวารสารหรือนาํไป

อา้งอิง 

 

 ร้อยละ 60   5.  ทาํสัญญารับทุนวจิยั  -ร้อยละของอาจารยท์ี่

ผา่นการอบรมสัมมนา

ความรู้ดา้นการวิจยั 

 

 

 บาท/ ปี มากกวา่ 

50,000 

    -จาํนวนเงินสนบัสนุน

งานวจิยัต่ออาจารยจ์าก

ภายในและภายนอก 
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วตัถุประสงค์ที่  5.  บริการการสอบเพื่อคน้หาและส่งเสริมในการพฒันาสมรรถภาพบุคคลของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
 

พนัธกจิที่   4.  บริการวชิาการ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3.  สร้างองคค์วามรู้และพฒันาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพฒันาชุมชนและสังคม 

 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

การบริการวชิาการ         

9. โครงการอบรมการวดัและประเมิน 

    ใหแ้ก่บุคลากรสายวชิาการ ของ 

    มหาวทิยาลยั 

คน 25 ส.ค. 52 10,000.00 1.  ประชุมคณะกรรมการ

เพื่อกาํหนดหวัขอ้ในการ

อบรม 

2. แจง้หน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในมหาวทิยาลยั 

3.  ดาํเนินการอบรม 

4.  ประเมินผลการอบรม 

บุคลากรสายวิชาการของ 

มศว  ไดร้ับความรู้ความ

เขา้ใจเกี่ยวกบัการวดัและ

ประเมิน และสามารถนาํ 

ไปประยกุตใ์ชใ้ห้

สอดคลอ้งกบัการเรียน 

การสอนในแต่ละรายวชิา 

-จาํนวนผูเ้ขา้รับการ

อบรม 

ฝ่ายวจิยัและ

ประกนัคุณภาพ 

10. โครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ 

   บุคลากร (ภายนอก) 

ร้อยละ 70 ตลอดปี เกบ็ค่าลงทะเบียน 1.  ขออนุมตัิโครงการ 

2.  ประชาสัมพนัธ์

โครงการ 

3.  ดาํเนินการอบรม 

4.  ประเมิลผลการอบรม 

ผูร้ับบริการไดร้ับบริการ

ที่สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของหน่วยงาน

และตนเอง 

- ร้อยละของผูส้มคัรที่

ผา่นการอบรม 

- ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มี

ต่อการอบรม 

ฝ่ายวจิยัและ

ประกนัคุณภาพ 

    10.1 อบรมเชิงปฏิบตัิการ “การเขียน  

          ขอ้สอบคิดวเิคราะห์ 

คน 25 1 วนั เกบ็ค่าลงทะเบียน 1.  ขออนุมตัิโครงการ 

2.  ประชาสัมพนัธ์

โครงการ 

3.  ดาํเนินการอบรม 

4.  ประเมิลผลการอบรม 

ผูเ้ขา้อบรมไม่นอ้ยกวา่ 25 

คน อยูใ่นระดบัดี 

                 “  
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 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

    10.2. อบรมเชิงปฏิบตัิการ  “การ 

          สร้างแบบวดัการคิดขั้นสูง” 

คน 25 3 วนั (เมย. – 

พ.ค. 52) 

เกบ็ค่าลงทะเบียน 1.  ขออนุมตัิโครงการ 

2.  ประชาสัมพนัธ์

โครงการ 

3.  ดาํเนินการอบรม 

4.  ประเมิลผลการอบรม 

ผูเ้ขา้อบรมไม่นอ้ยกวา่ 25 

คน อยูใ่นระดบัดี 

               “  

    10.3  การอบรม “การวจิยัเพื่อ 

          พฒันาการเรียนการสอน” 

คน 25 5 วนั (เมย. – 

พ.ค. 52) 

เกบ็ค่าลงทะเบียน 1.  ขออนุมตัิโครงการ 

2.  ประชาสัมพนัธ์

โครงการ 

3.  ดาํเนินการอบรม 

4.  ประเมิลผลการอบรม 

ผูเ้ขา้อบรมไม่นอ้ยกวา่ 25 

คน อยูใ่นระดบัดี 

 

- ร้อยละของจาํนวน

โครงการวจิยัที่ผูเ้ขา้รับ

การอบรมนาํเสนอ 

 

    10.4 การอบรม “เทคนิคการหา 

         คุณภาพเครื่องมือวดั” 

คน 20 1 วนั (พ.ค. 52) เกบ็ค่าลงทะเบียน 1.  ขออนุมตัิโครงการ 

2.  ประชาสัมพนัธ์

โครงการ 

3.  ดาํเนินการอบรม 

4.  ประเมิลผลการอบรม 

ผูเ้ขา้อบรมไม่นอ้ยกวา่ 20 

คน อยูใ่นระดบัดี 

                       “  
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 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

11. โครงการบริการการสอบ 

   -การบริการการสอบแก่หน่วยงาน 

    ภายนอก 

   -การบริการวชิาการ ไดแ้ก่ การสร้าง  

    แบบวดั การใหค้าํปรึกษาเกี่ยวกบั 

    เครื่องมือวดั 

ร้อยละ 80 ตลอดปี - 1.  ประชาสัมพนัธ์ 

2.  หน่วยงานแจง้ความ

ประสงคข์อรับบริการ 

3.  ขออนุมตัิการใช้

แบบทดสอบ   

4.  จดัเตรียมแบบทดสอบ

และ 

 

5.  จดัการบริหารการสอบ

ร่วมกบัผูข้อใชบ้ริการ 

6.   ตรวจและประมวลผล

พร้อมรายงานผลการสอบ

แก่หน่วยงานที่ขอใช้

บริการ (ถา้เป็นความ

ตอ้งการของผูข้อใช้

บริการ) 

7.  ใหค้าํปรึกษาการแปล

ความหมายผลการสอบ 

1.   หน่วยงานไดใ้ชบ้ริการ

แบบทดสอบตรงตาม

วตัถุประสงคข์องการใช้

งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.   หน่วยงานสามารถนาํ

ผลการทดสอบไปใช้

ประโยชน์ตามที่ตอ้งการ 

-จาํนวนหน่วยงาน

ภายนอกที่ใชบ้ริการการ

สอบ 

-ความพึงพอใจในการใช้

บริการ 

ผูอ้าํนวยการ 

12. งานตรวจและประเมินผลการสอบ ครั้ง 60 ตลอดปี - 1.  หน่วยงานแจง้ความ

จาํนง 

2.  ดาํเนินการวิเคราะห์ 

3.  สรุปและเสนอผลการ

วเิคราะห์ 

1.  หน่วยงานไดร้ับผลการ

วเิคราะห์อยา่งถกูตอ้งและ

รวดเร็ว 

2.  หน่วยงานสามารถนาํ

ผลการวเิคราะห์ไปใชใ้น

การตดัสินใจทางการศึกษา 

- จาํนวนครัง้ของ
หน่วยงานทีม่าใชบ้รกิาร
ตรวจและประเมนิผลการ
สอบ 

ฝ่ายบริหาร 
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 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

13. งานสอบคดัเลอืก ครั้ง/ ปี 4 ตลอดปี (รวมอยูใ่นฝ่ายรับ

นิสิต) 

1.   ประสานงานกบั

หน่วยงานรับสมคัร 

2.   ประสานงานกบั

สาขาวิชาในการออก

ขอ้สอบ 

3.  จดัทาํขอ้สอบ 

4. ดาํเนินการสอบ 

5.  ประมวลผลการสอบ 

6.  ตดัสินผลการสอบ 

7. ประกาศผลสอบ 

 การดาํเนินการสอบ

คดัเลือกนิสิตเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย 

- จาํนวนครัง้ของการจดั
สอบเพือ่คดัเลอืกเขา้
ศกึษาต่อ ณ มศว 

ฝ่ายบริหาร 

14. งานวารสารการวดัผลการศกึษา ฉบบั/ ปี 3 ตลอดปี  1.  ผูส้นใจส่งบทความไป

ยงับรรณาธิการประจาํฉบบั 

2.   ผูท้รงคุณวฒุิพิจารณา

บทความ 

3.  ตีพิมพบ์ทความลง

วารสาร 

4.   จดัส่งวารสาร ฯ ไปยงั

สมาชิกที่บอกรับและ

หน่วยงานต่าง ๆ  

1.  บุคคลผูส้นใจทัว่ไป

ไดร้ับความรู้ ความเขา้ใจ

ดา้นการวดั ประเมินจาก

บทความที่เผยแพร่  

2.  ทาํใหเ้กิดเครือข่าย

ทางดา้นการวดัและประเมิน 

การวจิยั 

ไดว้ารสารปีละ 3 ฉบบั - ฝา่ยวชิาการ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4.  สบืสานและสรา้งองคค์วามรูใ้นการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

การส่งเสริมวฒันธรรม         

15.  โครงการวนัสถาปนาสาํนกั
ทดสอบ 

ร้อยละ 80 26 มิ.ย. 52 15,000 1. ขออนุมตัิโครงการ 

2. ติดต่อเชิญวทิยากร 

3. ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

4. จดัเตรียม สถานที่ 

อาหารกลางวนั 

5. ดาํเนินการจดักิจกรรม 

6. ประเมินผลโครงการ 

1. เป็นการทาํนุบาํรุง

วฒันธรรมประเพณีที่ดีงาม

ใหค้งอยูต่่อไป 

2. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดร้ับ

ความรู้ ความเขา้ใจ 

เกี่ยวกบัการสอบเพื่อการ

เตรียมความพร้อมในการ

สอบครั้งต่อไป 

1. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี

ความตระหนกัใน

วฒันธรรมประเพณีอนัดี

งาม 

2.  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ความเขา้ใจในการ

เตรียมความพร้อมในการ

สอบ  

สาํนกัเลขานุการ 

16.  โครงการสบืสารทาํนุบาํรงุ
ศลิปวฒันธรรมไทย 

คน 10 28 มี.ค. 52 1,680 1. เตรียมงาน 

   - ประชุมวางแผนงาน 

   - จดัทาํรูปแบบโครงการ 

   - เขียนโครงการ 

   - นาํเสนอโครงการ 

2. ดาํเนินการ 

   - ติดต่อประสานงานดา้น

ต่างๆ 

   - ดาํเนินกิจกรรมตาม

โครงการ 

3. สรุปและประเมินผล

โครงการ  

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร้ับ

การสร้างเสริมคุณธรรม

ตระหนกัถึงคุณค่าของ

ศิลปวฒันธรรม 

สถาปัตยกรรม  มีโอกาส

ใกลช้ิดพทุธศาสนา ได้

เพิ่มพนูความรู้ 

ประสบการณ์ และได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในดา้นศิลปวฒันธรรม 

1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุก

คนไดต้ระหนกัถึงคุณค่า

ของศิลปวฒันธรรม 

สถาปัตยกรรม ที่เป็นมรดก

ตกทอดมาจากสมยัโบราณ 

2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดม้ี

โอกาสใกลช้ิดพุทธศาสนา 

และไดต้ระหนกัถึงคุณค่า

ของวดัวาอาราม 

3. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้

เพิ่มพนูความรู้ 

ประสบการณ์ และได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในดา้นศิลปวฒันธรรม 

รศ.ดร.สุทธิวรรณ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5.  พฒันาระบบบรหิารทีม่คีุณภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม 

 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

การพฒันาระบบบริหาร         

17. โครงการสมันาการบรหิารงานของ
สาํนกัทดสอบ 

ครั้ง 1 ส.ค. 52 60,000 1.  ประชุมชี้แจงสรุปผล

การดาํเนินการประจาํปี 

2.  อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการ

ดาํเนินงาน 

3.  จดัทาํแผนปฏิบตัิการ

ประจาํปี และปฏิทินการ

ปฏิบตัิงานประจาํปี 

4.  สรุปและประเมินผล

การสัมมนา 

1.   บุคลากรของสาํนกัฯ   

มีความเขา้ใจร่วมกนัใน

การดาํเนินงานของสาํนกัฯ 

2.  ไดแ้ผนปฏิบตัิการ

ประจาํปี และปฏิทิน

ปฏิบตัิงานประจาํปี 

1.  บุคลากรของสาํนกัฯ 

เขา้ร่วมการสัมมนา       

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

2.  ไดแ้ผนปฏิบตัิการ

ประจาํปีและปฏิทิน

ปฏิบตัิงานประจาํปี 2553 

ผูอ้าํนวยการ 

18. โครงการสัมมนาการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพ 

ครั้ง 2 พ.ค. 52 65,000 1.  ประชุมวางแผน 

2. เลือกกิจกรรมที่จะ

ดาํเนินงานเพื่อประกนั

คุณภาพ (การจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์ 5 ปี 

3.  แบ่งกลุ่มจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์ 5 ปี ให้

สอดคลอ้งกบัแผนยทุธ์ฯ 

และนโยบายมหาวทิยาลยั 

1.  บุคลากรของสาํนกัฯ 

มีส่วนร่วมในการ

วางแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี 

2.  ไดแ้ผนยทุธศาสตร์ 5 

ปี 

1. บุคลากรของสาํนกัฯ มี

ส่วนร่วมในการวางแผน

ยทุธศาสตร์ นอ้ยกวา่     

ร้อยละ 80 

2. แผนยทุธศาสตร์ที่ไดม้ี

ความสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์ และนโยบาย

ของมหาวทิยาลยั 

ฝ่ายวจิยัและ

ประกนัคุณภาพ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5.  พฒันาระบบบรหิารทีม่คีุณภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม 

 
 เป้าหมายดาํเนินการ วนัเวลา งบประมาณ วธิีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 หน่วยวดั ปริมาณ       

19.  โครงการดงูานและเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพในการปฏบิตังิานของ

บุคลากรสาํนกัทดสอบฯ 

คน 10 เม.ย. 52 280,500.- 1.ประสานงานกบั

มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

2. ขออนุมตัิโครงการจาก

มหาวทิยาลยั 

3. ดาํเนินการ 

4. ศึกษาดูงาน 

5. ประเมินและสรุป

การศึกษาดูงาน เผยแพร่

ต่อสาธารณชน 

บุคลากรของสาํนกัฯ 

ไดร้ับประสบการณ์ตรง

จากการศึกษาดูงาน 

บุคลากรที่ร่วมโครงการ

เกิดไดร้ับประสบการณ์

ตรงจากการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ 

ผูอ้าํนวยการ 

         
 


