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แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี งบประมาณ 2552
(1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการวัดและประเมินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
4. พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมิน การวิจยั และการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
พันธกิจที่ 1. ศึกษาค้นคว้าวิจยั สร้างองค์ความรู้ดา้ นการวัดและประเมิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1. สร้างองค์ความรู้ดา้ นการวัด และการประเมิน เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ในทุกศาสตร์ให้มีคุณภาพ
เป้ าหมายดําเนินการ
วันเวลา
งบประมาณ
วิธีการ
หน่วยวัด ปริ มาณ
การผลิตและพัฒนาบุคลากร
1. โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ป. โท
ร้อยละ
5
ตลอดปี
ประสานงานกับฝ่ ายรับ
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

จํานวนนิสิตมากขึ้นกว่าปี -จํานวนรายวิชาที่สอน
-จํานวนนิสิตที่รับเข้า
การศึกษา 2552
ศึกษา
ร้อยละ 5

ผู้รับผิดชอบ

- รองผอ.ฝ่ าย
วิชาการ
- คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
ปริ ญญาโท
สาขาวิชา
วิทยาการการ
ประเมิน
- คณาจารย์
ประจําสํานักฯ

2

2. โครงการสัมมนาการวัดผล วิจยั และ
ประเมินสัมพันธ์/นานาชาติ

เป้ าหมายดําเนินการ
หน่วยวัด ปริ มาณ
ร้อยละ
80

วันเวลา
ม.ค. – ก.พ.52

งบประมาณ

(กองกิจการ
นิสิต)

3. โครงการจัดการความรู ้
- โครงการสัมนาการสร้างและพัฒนา
เครื่ องมือวัดและประเมินผล

ร้อยละ

80

มี.ค. – เม.ย.52

45,000.00

4. โครงการเร่ งรัดติดตามการทําปริ ญญา
นิพนธ์ของนิสิตระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน

ร้อยละ

70

ม.ค. – ก.ย.52

12,000

5. โครงการปรับปรุ งหลักสูตรปริ ญญา
โท สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน

หลักสูตร

1

ม.ค. – ก.ย.52

2,800
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วิธีการ

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

1. อาจารย์และนิสิตสาขา
วิทยาการการประเมิน ได้
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
การวัด ประเมิน วิจยั
ระหว่างมหาวิทยาลัย
2. เกิดภาคีระหว่าง
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ใหม่มีความรู้ความ
1. เสนออนุมตั ิโครงการ
เข้าใจในกระบวนการสร้าง
2. ดําเนินการสัมนาและ
เชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญให้ เครื่ องมือและประเมิลผล
ความรู้และคําแนะนําแก่
อาจารย์ใหม่
ประชุมคณะกรรมการ
นิสิตได้หวั ข้อวิจยั ที่มี
บริ หารหลักสูตร
คุณภาพ ผ่านกระบวนการ
กําหนดวันให้นิสิต
พิจารณาจากคณะกรรมการ
นําเสนอหัวข้อปริ ญญา
ในระดับหนึ่ง
นิพนธ์
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
หลักสูตรเป็ นไปตาม
ปรับปรุ งหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานของ
2. ดําเนินการปรับปรุ ง
สกอ.
หลักสูตร
3. วิพากษ์หลักสู ตร
4. นําเสนอหลักสู ตรต่อ
กรรมการบริ หารวิชาการ
1. เสนอโครงการและขอ
อนุมตั ิ
2. ประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยที่เป็ นเจ้าภาพ
3. เข้าร่ วมสัมมนา
4. ประเมินผลการสัมมนา

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

- จํานวนนิสิตที่เข้าร่ วม รศ.ดร.สุ ทธิวรรณ
โครงการประชุมสัมมนา/
ระดับนานาชาติ
- นิสิตมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่ วมสัมนา
(ดูได้จากแบบประเมิน)
- ได้เครื่ องมือวัดที่ผา่ น
การตรวจคุณภาพ

ฝ่ ายวิชาการ

-จํานวนนิสิตที่สาํ เร็ จ
การศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด

รศ.ดร.สมสรร

-เกณฑ์ สกอ. ในเรื่ อง
หลักสูตร

รศ.ดร.สมสรร

3
วัตถุประสงค์ ที่ 2. สร้างและพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินที่เป็ นมาตรฐานด้านการศึกษาและอาชีพสําหรับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น
พันธกิจที่ 3. สร้างและพัฒนาเครื่ องมือวัดที่เป็ นมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1. สร้างองค์ความรู้ดา้ นการวัด และการประเมิน เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ในทุกศาสตร์ให้มีคุณภาพ
เป้ าหมายดําเนินการ
วันเวลา
งบประมาณ
วิธีการ
หน่วยวัด ปริ มาณ
6. การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
ร้อยละ
80
ตลอดปี
6.1 สร้างแบบทดสอบมาตรฐานระดับ
1. ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สร้าง
อุดมศึกษา
2. กําหนดกรอบ นิยาม
-ผลสัมฤทธิ์ (ป.4-6 คณิ ต วิทย์ ภท.
สิ่ งที่จะวัด
สังคม ภอ.) 5 ฉบับ
3. ดําเนินการสร้าง
-ผลสัมฤทธิ์ (ม. 1-3 คณิ ต วิทย์ ภท.
4. ตรวจสอบคุณภาพโดย
สังคม ภอ.) 5 ฉบับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
5. ปรับปรุ งแก้ไข
6. จัดพิมพ์แบบทดสอบ
6.2 พัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน
ร้อยละ
80
ตลอดปี
1. ประชุมคณะกรรมการที่
รับผิดชอบแต่ละฉบับ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
2. นําผลการวิเคราะห์ที่ได้
อุดมศึกษา
จากการทดลองมาพิจารณา
-ความถนัด ป.6 จํานวน 2 ฉบับ เหตุผล 1
ปรับปรุ ง แก้ไข
ฉบับ มิติสัมพันธ์ 1 ฉบับ)
-ผลสัมฤทธิ์ ม.3 คณิ ต 2 ฉบับ วิทย์ 3 ฉบับ
3. จัดพิมพ์แบบทดสอบ
สังคม 3 ฉบับ
-จิตพิสัย ม.3 ม.6 ซื่ อสัตย์ ความสามารถ
ในการเผชิญกับปั ญหา ความรับผิดชอบ
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ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ได้แบบทดสอบมาตรฐาน ร้อยละของเครื่ องมือที่
ระดับการศึกษาขั้น
สร้างบรรลุผลตามความ
พื้นฐานและอุดมศึกษา
มุ่งหมาย

ฝ่ ายวิชาการ

ได้แบบทดสอบมาตรฐาน ร้อยละของเครื่ องมือที่
ระดับการศึกษาขั้น
สร้างได้ผา่ นการหา
พื้นฐานและอุดมศึกษาที่ คุณภาพ
ได้มาตรฐาน

ฝ่ ายวิชาการ

4

6.3 โครงการสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบมาตรฐาน สําหรับ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(SWUSAT-52)
ปี งบประมาณ 2552

7. งานออกเก็บข้อมูลภาคสนาม
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เป้ าหมายดําเนินการ
หน่วยวัด ปริ มาณ
ฉบับ
10

ตลอดปี

ครั้ง/ ปี

ตลอดปี

2

วันเวลา

งบประมาณ
1,692,400.-

-

วิธีการ

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดประชุมชี้แจง
ผูท้ รงคุณวุฒิและอาจารย์
ของ มศว เพื่อกําหนด
กรอบการสร้าง
2. ดําเนินการสร้าง
3. ปรับปรุ งและพัฒนา
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. จัดทําต้นฉบับและพิมพ์
แบบทดสอบ
5. ดําเนินการทดลอง
ภาคสนาม 2 ครั้ง/ปี
6. วิเคราะห์หาคุณภาพ
7. สร้างเกณฑ์มาตรฐาน
8. สรุ ปและเขียนรายงาน
1. จัดแบ่งสายการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม
2. กําหนดโรงเรี ยนที่จะ
เก็บข้อมูล
3. ทําหนังสื อแจ้งไปยัง
โรงเรี ยน
4. ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
5. สรุ ปผลและประเมินผล
การออกภาคสนาม

ได้แบบทดสอบมาตรฐาน
สําหรับคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
(SWUSAT-52) ที่ได้
มาตรฐาน

จํานวนแบบทดสอบ
SWUSAT-52 ที่ผา่ น
กระบวนการสร้างอย่าง
ได้มาตรฐาน

ฝ่ ายวิชาการ

ได้ขอ้ มูลที่เป็ นผลการ
ตอบของนักเรี ยนที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการสอบ
ฉบับละประมาณ
800 – 1000 คน

เก็บข้อมูลภาคสนามได้
2 ครั้ง

ฝ่ ายวิชาการ

5
วัตถุประสงค์ ที่ 1. พัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการวัดและประเมินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1. ศึกษาค้นคว้าวิจยั สร้างองค์ความรู้ดา้ นการวัดและประเมิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2. พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้างงานวิจยั และนวัตกรรมในระดับสากล
เป้ าหมายดําเนินการ
วันเวลา
งบประมาณ
หน่วยวัด ปริ มาณ
การสนับสนุนและส่ งเสริมการทําวิจัย
141,835
ร้อยละ
60
ตลอดปี
8. โครงการวิจยั ด้านการทดสอบ
การวัด-ประเมิน และพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
ร้อยละ
60
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ร้อยละ

60

บาท/ ปี

มากกว่า
50,000

วิธีการ

1. ประกาศให้ทุน
สนับสนุนการวิจยั
2. เสนอโครงการวิจยั
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจยั
4. ปรับแก้ขอ้ เสนอ
โครงการ
5. ทําสัญญารับทุนวิจยั

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

ผลงานวิจยั มีปริ มาณและ
คุณภาพเพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

-ร้อยละของโครงการวิจยั ฝ่ ายวิจยั และ
ที่เสร็ จในเวลาที่กาํ หนด ประกันคุณภาพ
-ร้อยละของผลงานวิจยั ที่
ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารหรื อนําไป
อ้างอิง
-ร้อยละของอาจารย์ที่
ผ่านการอบรมสัมมนา
ความรู้ดา้ นการวิจยั
-จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจยั ต่ออาจารย์จาก
ภายในและภายนอก

6
วัตถุประสงค์ ที่ 5. บริ การการสอบเพื่อค้นหาและส่ งเสริ มในการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
พันธกิจที่ 4. บริ การวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริ การวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้ าหมายดําเนินการ
วันเวลา
งบประมาณ
วิธีการ
หน่วยวัด ปริ มาณ
การบริการวิชาการ
10,000.00
คน
25
9. โครงการอบรมการวัดและประเมิน
ส.ค. 52
1. ประชุมคณะกรรมการ
ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ของ
เพื่อกําหนดหัวข้อในการ
มหาวิทยาลัย
อบรม
2. แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย
3. ดําเนินการอบรม
4. ประเมินผลการอบรม
10. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ร้อยละ
70
ตลอดปี
เก็บค่าลงทะเบียน 1. ขออนุมตั ิโครงการ
บุคลากร (ภายนอก)
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
3. ดําเนินการอบรม
4. ประเมิลผลการอบรม
10.1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเขียน
คน
25
1 วัน
เก็บค่าลงทะเบียน 1. ขออนุมตั ิโครงการ
ข้อสอบคิดวิเคราะห์
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
3. ดําเนินการอบรม
4. ประเมิลผลการอบรม
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ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

บุคลากรสายวิชาการของ
มศว ได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมิน และสามารถนํา
ไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับการเรี ยน
การสอนในแต่ละรายวิชา
ผูร้ ับบริ การได้รับบริ การ
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงาน
และตนเอง
ผูเ้ ข้าอบรมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน อยูใ่ นระดับดี

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

-จํานวนผูเ้ ข้ารับการ
อบรม

ฝ่ ายวิจยั และ
ประกันคุณภาพ

- ร้อยละของผูส้ มัครที่
ผ่านการอบรม
- ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มี
ต่อการอบรม

ฝ่ ายวิจยั และ
ประกันคุณภาพ

“

7

10.2. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การ
สร้างแบบวัดการคิดขั้นสูง”

เป้ าหมายดําเนินการ
หน่วยวัด ปริ มาณ
คน
25

วันเวลา
3 วัน (เมย. –
พ.ค. 52)

10.3 การอบรม “การวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน”

คน

25

5 วัน (เมย. –
พ.ค. 52)

10.4 การอบรม “เทคนิคการหา
คุณภาพเครื่ องมือวัด”

คน

20

1 วัน (พ.ค. 52)
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งบประมาณ

วิธีการ

เก็บค่าลงทะเบียน 1. ขออนุมตั ิโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
3. ดําเนินการอบรม
4. ประเมิลผลการอบรม
เก็บค่าลงทะเบียน 1. ขออนุมตั ิโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
3. ดําเนินการอบรม
4. ประเมิลผลการอบรม
เก็บค่าลงทะเบียน 1. ขออนุมตั ิโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
3. ดําเนินการอบรม
4. ประเมิลผลการอบรม

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผูเ้ ข้าอบรมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน อยูใ่ นระดับดี

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
“

ผูเ้ ข้าอบรมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน อยูใ่ นระดับดี
- ร้อยละของจํานวน
โครงการวิจยั ที่ผเู้ ข้ารับ
การอบรมนําเสนอ
ผูเ้ ข้าอบรมไม่นอ้ ยกว่า 20
คน อยูใ่ นระดับดี

“

ผู้รับผิดชอบ

8

11. โครงการบริ การการสอบ
-การบริ การการสอบแก่หน่วยงาน
ภายนอก
-การบริ การวิชาการ ได้แก่ การสร้าง
แบบวัด การให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับ
เครื่ องมือวัด

12. งานตรวจและประเมินผลการสอบ
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เป้ าหมายดําเนินการ
หน่วยวัด ปริ มาณ
ร้อยละ
80

ครั้ง

60

วันเวลา

งบประมาณ

วิธีการ

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

ตลอดปี

-

1. ประชาสัมพันธ์
2. หน่วยงานแจ้งความ
ประสงค์ขอรับบริ การ
3. ขออนุมตั ิการใช้
แบบทดสอบ
4. จัดเตรี ยมแบบทดสอบ
และ

1. หน่วยงานได้ใช้บริ การ
แบบทดสอบตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้
งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. หน่วยงานสามารถนํา
ผลการทดสอบไปใช้
ประโยชน์ตามที่ตอ้ งการ

-จํานวนหน่วยงาน
ภายนอกที่ใช้บริ การการ
สอบ
-ความพึงพอใจในการใช้
บริ การ

1. หน่วยงานได้รับผลการ
วิเคราะห์อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ ว
2. หน่วยงานสามารถนํา
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน
การตัดสิ นใจทางการศึกษา

- จํานวนครัง้ ของ
ฝ่ ายบริ หาร
หน่วยงานทีม่ าใช้บริการ
ตรวจและประเมินผลการ
สอบ

ตลอดปี

-

5. จัดการบริ หารการสอบ
ร่ วมกับผูข้ อใช้บริ การ
6. ตรวจและประมวลผล
พร้อมรายงานผลการสอบ
แก่หน่วยงานที่ขอใช้
บริ การ (ถ้าเป็ นความ
ต้องการของผูข้ อใช้
บริ การ)
7. ให้คาํ ปรึ กษาการแปล
ความหมายผลการสอบ
1. หน่วยงานแจ้งความ
จํานง
2. ดําเนินการวิเคราะห์
3. สรุ ปและเสนอผลการ
วิเคราะห์

ผู้รับผิดชอบ
ผูอ้ าํ นวยการ

9

13. งานสอบคัดเลือก

เป้ าหมายดําเนินการ
หน่วยวัด ปริ มาณ
4
ครั้ง/ ปี

ตลอดปี

14. งานวารสารการวัดผลการศึกษา

ฉบับ/ ปี

ตลอดปี
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3

วันเวลา

งบประมาณ

วิธีการ

(รวมอยูใ่ นฝ่ ายรับ 1. ประสานงานกับ
นิสิต)
หน่วยงานรับสมัคร
2. ประสานงานกับ
สาขาวิชาในการออก
ข้อสอบ
3. จัดทําข้อสอบ
4. ดําเนินการสอบ
5. ประมวลผลการสอบ
6. ตัดสิ นผลการสอบ
7. ประกาศผลสอบ
1. ผูส้ นใจส่ งบทความไป
ยังบรรณาธิการประจําฉบับ
2. ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ
3. ตีพิมพ์บทความลง
วารสาร
4. จัดส่ งวารสาร ฯ ไปยัง
สมาชิกที่บอกรับและ
หน่วยงานต่าง ๆ

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

การดําเนินการสอบ
คัดเลือกนิสิตเป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย

- จํานวนครัง้ ของการจัด
สอบเพือ่ คัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ ณ มศว

ได้วารสารปี ละ 3 ฉบับ
1. บุคคลผูส้ นใจทัว่ ไป
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการวัด ประเมินจาก
บทความที่เผยแพร่
2. ทําให้เกิดเครื อข่าย
ทางด้านการวัดและประเมิน
การวิจยั

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หาร

- ฝา่ ยวิชาการ

10
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4. สืบสานและสร้างองค์ความรูใ้ นการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
เป้ าหมายดําเนินการ
วันเวลา
หน่วยวัด ปริ มาณ
การส่ งเสริมวัฒนธรรม
15. โครงการวันสถาปนาสํานัก
26 มิ.ย. 52
ร้อยละ
80
ทดสอบ

16. โครงการสืบสารทํานุ บาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

D:\QA-May53\act-plan52

คน

10

28 มี.ค. 52

งบประมาณ

15,000

1,680

วิธีการ

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

1. เป็ นการทํานุบาํ รุ ง
วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม
ให้คงอยูต่ ่อไป
2. ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสอบเพื่อการ
เตรี ยมความพร้อมในการ
สอบครั้งต่อไป
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้รับ
1. เตรี ยมงาน
การสร้างเสริ มคุณธรรม
- ประชุมวางแผนงาน
- จัดทํารู ปแบบโครงการ ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม
- เขียนโครงการ
สถาปัตยกรรม มีโอกาส
- นําเสนอโครงการ
2. ดําเนินการ
ใกล้ชิดพุทธศาสนา ได้
- ติดต่อประสานงานด้าน เพิ่มพูนความรู้
ต่างๆ
ประสบการณ์ และได้
- ดําเนินกิจกรรมตาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โครงการ
ในด้านศิลปวัฒนธรรม
3. สรุ ปและประเมินผล
โครงการ
1. ขออนุมตั ิโครงการ
2. ติดต่อเชิญวิทยากร
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. จัดเตรี ยม สถานที่
อาหารกลางวัน
5. ดําเนินการจัดกิจกรรม
6. ประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1. ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมี
สํานักเลขานุการ
ความตระหนักใน
วัฒนธรรมประเพณี อนั ดี
งาม
2. ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
เตรี ยมความพร้อมในการ
สอบ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทุก
รศ.ดร.สุ ทธิวรรณ
คนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรม ที่เป็ นมรดก
ตกทอดมาจากสมัยโบราณ
2. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้มี
โอกาสใกล้ชิดพุทธศาสนา
และได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของวัดวาอาราม
3. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้
เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในด้านศิลปวัฒนธรรม

11
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารทีม่ คี ุณภาพโดยใช้เครือ่ งมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
เป้ าหมายดําเนินการ
วันเวลา
งบประมาณ
วิธีการ
หน่วยวัด ปริ มาณ
การพัฒนาระบบบริ หาร
17. โครงการสัมนาการบริหารงานของ
ครั้ง
1
ส.ค. 52
60,000
1. ประชุมชี้แจงสรุ ปผล
สํานักทดสอบ
การดําเนินการประจําปี
2. อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการ
ดําเนิ นงาน
3. จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี และปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงานประจําปี
4. สรุ ปและประเมินผล
การสัมมนา
18. โครงการสัมมนาการดําเนินงาน
ครั้ง
2
พ.ค. 52
65,000
1. ประชุมวางแผน
ประกันคุณภาพ
2. เลือกกิจกรรมที่จะ
ดําเนินงานเพื่อประกัน
คุณภาพ (การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี
3. แบ่งกลุ่มจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธ์ฯ
และนโยบายมหาวิทยาลัย
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ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1. บุคลากรของสํานักฯ
มีความเข้าใจร่ วมกันใน
การดําเนินงานของสํานักฯ
2. ได้แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี และปฏิทิน
ปฏิบตั ิงานประจําปี

1. บุคลากรของสํานักฯ
เข้าร่ วมการสัมมนา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. ได้แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี และปฏิทิน
ปฏิบตั ิงานประจําปี 2553

1. บุคลากรของสํานักฯ
มีส่วนร่ วมในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
2. ได้แผนยุทธศาสตร์ 5
ปี

1. บุคลากรของสํานักฯ มี ฝ่ ายวิจยั และ
ส่ วนร่ วมในการวางแผน ประกันคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. แผนยุทธศาสตร์ที่ได้มี
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย

ผูอ้ าํ นวยการ

12
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารทีม่ คี ุณภาพโดยใช้เครือ่ งมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม

19. โครงการดูงานและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรสํานักทดสอบฯ
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เป้ าหมายดําเนินการ
หน่วยวัด ปริ มาณ
คน
10

วันเวลา

งบประมาณ

วิธีการ

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

เม.ย. 52

280,500.-

1.ประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2. ขออนุมตั ิโครงการจาก
มหาวิทยาลัย
3. ดําเนินการ
4. ศึกษาดูงาน
5. ประเมินและสรุ ป
การศึกษาดูงาน เผยแพร่
ต่อสาธารณชน

บุคลากรของสํานักฯ
ได้รับประสบการณ์ตรง
จากการศึกษาดูงาน

บุคลากรที่ร่วมโครงการ
เกิดได้รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
ผูอ้ าํ นวยการ

