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สรุปผลการตดิตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

วตัถุประสงค์  1.  พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมินเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 

        4.  พฒันาบุคลากรดา้นการวดัและประเมิน  การวจิยัและการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
 

พนัธกจิที่   1.  ศึกษาคน้ควา้วจิยั  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมิน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1.  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดั  และการประเมิน  เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์ใหม้ีคุณภาพ 
 

 เป้าหมาย วนัเวลา งบประมาณ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผลการดาํเนินงาน สรุป 

       

การผลติและพฒันาบุคลากร       

1.  โครงการผลิตบณัฑิตระดบั ป. โท  

    สาขาวิชาวทิยาการการประเมิน 

10 ตลอดปี - -จาํนวนรายวชิาที่สอน 

-จาํนวนนิสิตที่รับเขา้ศึกษา 

- มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา

เลือกใหน้ิสิตเรียน เช่น วชิา

ประกนัคุณภาพ  การประเมิน

บุคลากร 

- จาํนวนนิสิตที่มาเรียน

มากกวา่รุ่นก่อน 1 คน 

บรรลุตามตวัชี้วดั 

2. โครงการสัมมนาการวดั วจิยั และ 

    ประเมิน สัมพนัธ์/นานาชาติ 

1 ครั้ง ม.ค. (กองกิจการ

นิสิต) 

- จาํนวนนิสิตที่เขา้ร่วม

โครงการประชุมสัมมนา/

ระดบันานาชาติ 

- นิสิตมีความพึงพอใจในการ

เขา้ร่วมสัมนา 

- นิสิตป.โทเขา้ร่วมโครงการ

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

- นิสิตมีความพึงพอใจในการ

เขา้ร่วมสัมมนา 

(ดูจากผลการประเมิน) 

บรรลุตามตวัชี้วดั 
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สรุปผลการตดิตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
 
 เป้าหมาย วนัเวลา งบประมาณ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผลการดาํเนินงาน สรุป 

3. โครงการจดัการความรู้ 

     - โครงการสัมนาการสร้างและพฒันา

เครื่องมือวดัและประเมินผล 

10 ฉบบั ตลอดปี 45,000.- - อาจารยใ์หม่มีความรู้และ

เขา้ใจในกระบวนการสร้าง

เครื่องมือ 

อาจารยใ์หม่มีการเรียนรู้และ

สังเกตการปฏิบตัิงานเกี่ยวกบั

กระบวนการสร้างเครื่องมือ 

บรรลุตามตวัชี้วดั 

4. โครงการเร่งรัดติดตามการทาํปริญญา  

    นิพนธ์ของนิสิตระดบัปริญญาโท  

    สาขาวิชาวทิยาการการประเมิน 

5 คน  ภาคปลาย 12,000 -จาํนวนนิสิตที่สาํเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาที่

กาํหนด 

นิสิตที่สาํเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กาํหนดนอ้ยกวา่ 5 

คน 

ไม่บรรลตุามตัวชีว้ดั 

5. โครงการปรับปรุงหลกัสูตรปริญญา 

   โท สาขาวชิาวิทยาการการประเมิน 

1 หลกัสูตร พ.ค.-ก.ย.52 2,800 หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑข์อง

สกอ. 

-กระบวนการปรับหลกัสูตร

ยงัไม่แลว้เสร็จสมบูรณ์  

อยูร่ะหวา่งกระบวนการ

ดาํเนินการ 
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สรุปผลการตดิตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

วตัถุประสงค์ที่  2.  สร้างและพฒันาเครื่องมือวดัและประเมินที่เป็นมาตรฐานดา้นการศึกษาและอาชีพสาํหรับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
 

พนัธกจิที่  3.  สร้างและพฒันาเครื่องมือวดัที่เป็นมาตรฐาน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1.  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดั  และการประเมิน  เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์ใหม้ีคุณภาพ 

 

 เป้าหมาย วนัเวลา งบประมาณ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผลการดาํเนินงาน สรุป 

6. การสร้างและพฒันาเครื่องมือ       

6.1 สร้างแบบทดสอบมาตรฐานระดบั 

     การศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 

10 ฉบบั ตลอดปี - ร้อยละของเครื่องมือที่สร้าง

บรรลุผลตามความมุ่งหมาย 

ไดแ้บบทดสอบที่สร้าง

จาํนวน 10 ฉบบั 

บรรลุตามดชันีชี้วดั 

6.2 พฒันาแบบทดสอบมาตรฐาน 

     ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

     อุดมศึกษา 

18 ฉบบั ตลอดปี - ร้อยละของเครื่องมือที่พฒันา แบบทดสอบไดร้ับการพฒันา

จาํนวน  

ยงัไม่บรรลตุามดัชนีชีว้ัด 

7. งานออกเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 2 ครั้ง ตลอดปี  แบบทดสอบมีกลุ่มตวัอยา่ง

สอบอยา่งนอ้ย 800 คน 

แบบทดสอบที่นาํไปทดสอบมี

กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบฉบบัละ

ประมาณ    ........ คน 

บรรลุตามดชันีชี้วดั 
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สรุปผลการตดิตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

วตัถุประสงค์ที่  1.  พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมินเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 
 

พนัธกจิที่   1.  ศึกษาคน้ควา้วจิยั  สร้างองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมิน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2.  พฒันาสหสาขาวิชาเพื่อสร้างงานวจิยัและนวตักรรมในระดบัสากล 

 

 เป้าหมาย วนัเวลา งบประมาณ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผลการดาํเนินงาน สรุป 

การสนับสนุนและส่งเสริมการทาํวิจัย       

8. โครงการวจิยัดา้นการทดสอบ  

    การวดั-ประเมิน และพฒันาการ 

    เรียนการสอน 

5 เรื่อง ตลอดปี 141,835.- -ร้อยละของโครงการวจิยัที่

เสร็จในเวลาที่กาํหนด 

ปีงบประมาณ 2552  ไม่มีผูใ้ด

เสนอขอเงินสนบัสนุน 

ไม่เป็นไปตามตวัชี้วดั 

 5 เรื่อง ตลอดปี  -ร้อยละของผลงานวจิยัที่ได้

มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

วารสารหรือนาํไปอา้งอิง 

 ไม่เป็นไปตามตวัชี้วดั 

 5 เรื่อง ตลอดปี  -ร้อยละของอาจารยท์ี่ผา่น

การอบรมสัมมนาความรู้

ดา้นการวจิยั 

 ไม่เป็นไปตามตวัชี้วดั 

 บาท/ปี ตลอดปี - -จาํนวนเงินสนบัสนุน

งานวจิยัต่ออาจารยจ์าก

ภายในและภายนอก 

จาํนวนเงินวจิยัไดร้ับการสนุน

ทั้งภายในและภายนอกมากกวา่ 

50,000 บาท 

บรรลุตามตวัชี้วดั 
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สรุปผลการตดิตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

วตัถุประสงค์ที่  5.  บริการการสอบเพื่อคน้หาและส่งเสริมในการพฒันาสมรรถภาพบุคคลของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
 

พนัธกจิที่   4.  บริการวชิาการ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3.  สร้างองคค์วามรู้และพฒันาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพฒันาชุมชนและสังคม 
 

 เป้าหมาย วนัเวลา งบประมาณ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผลการดาํเนินงาน สรุป 

การบริการวชิาการ       

9. โครงการอบรมการวดัและประเมิน 

    ใหแ้ก่บุคลากรสายวชิาการ ของ 

    มหาวทิยาลยั 

25 คน ส.ค. 52 10,000.- -จาํนวนผูเ้ขา้รับการอบรม มีผูเ้ขา้รับการอบรม 36 คน 

(จากการรายงานโครงการ

สัมมนาการบริหารงาน 52) 

บรรลุตามดชันีชี้วดั 

10. โครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ 

   บุคลากร (ภายนอก) 

95 คน   - จาํนวนผูเ้ขา้รับการอบรม 

- ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่

มีต่อการอบรมอยูใ่นระดบัดี 

มีผูเ้ขา้รับการอบรมทั้งหมด 

89 คนและผลการประเมิน 

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 

บรรลุตามตวัชี้วดั 

    10.1 อบรมเชิงปฏิบตัิการ “การเขียน  

          ขอ้สอบคิดวเิคราะห์ 

60 25 พ.ย. 51 -  (ดูเอกสารการประเมิน)  

    10.2. อบรมเชิงปฏิบตัิการ  “การ 

          สร้างแบบวดัการคิดขั้นสูง” 

11 คน 7-9 เม.ย.52     

10.3  การอบรม “การวจิยัเพื่อ 

          พฒันาการเรียนการสอน” 

15 คน 27 เม.ย. – 1 

พ.ค. 52 

-    

10.4 การอบรม “เทคนิคการหา 

         คุณภาพเครื่องมือวดั” 

13 คน 13 พ.ค. 52 -    
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สรุปผลการตดิตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

วตัถุประสงค์ที่  5.  บริการการสอบเพื่อคน้หาและส่งเสริมในการพฒันาสมรรถภาพบุคคลของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
 

พนัธกจิที่   4.  บริการวชิาการ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3.  สร้างองคค์วามรู้และพฒันาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพฒันาชุมชนและสังคม 

 

 เป้าหมาย วนัเวลา งบประมาณ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผลการดาํเนินงาน สรุป 

11. โครงการบริการการสอบ 

   -การบริการการสอบแก่หน่วยงาน 

    ภายนอก 

   -การบริการวชิาการ ไดแ้ก่ การสร้าง  

    แบบวดั การใหค้าํปรึกษาเกี่ยวกบั 

    เครื่องมือวดั 

60 ตลอดปี - -จาํนวนหน่วยงานภายนอก

ที่ใชบ้ริการการสอบ 

-ความพึงพอใจในการใช้

บริการ 

- หน่วยงานภายนอกที่ขอใช้

บริการจาํนวน 87 แห่ง และ

หน่วยงานภายใน 39 ครั้ง 

(ดูผลการประเมินจาก...หนา้ 15) 

- ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการ  

บรรลุตามดชันีชี้วดั 

12. งานตรวจและประเมินผลการสอบ 60 ตลอดปี - - จาํนวนครัง้ของหน่วยงาน

ทีม่าใชบ้รกิารตรวจและ

ประเมนิผลการสอบ 

 

 

(ดูผลการประเมินจาก...หนา้ 16) 

บรรลุตามดชันีชี้วดั 

13. งานสอบคดัเลอืก 4 ครั้ง ตลอดปี - จาํนวนครัง้ของการจดัสอบ

เพือ่คดัเลอืกบุคคลเขา้

ศกึษาต่อ มศง 

ปีการศกึษา 2552 ทาํการ

สอบคดัเลอืก 9 ครัง้ 

บรรลุตามดชันีชี้วดั 

14. งานวารสารการวดัผลการศกึษา 3 ฉบบั/ ปี ตลอดปี - ไดว้ารสารปีละ 3 ฉบบั วารสารไมส่ามารถออกได้

ตามกาํหนด 

ไม่บรรลุตามตวัชี้วดั 
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สรุปผลการตดิตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4.  สบืสานและสรา้งองคค์วามรูใ้นการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

 

 เป้าหมาย วนัเวลา งบประมาณ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผลการดาํเนินงาน สรุป 

การส่งเสริมวฒันธรรม       

15.  โครงการวนัสถาปนาสาํนกั
ทดสอบ 

50 คน 26  มิ.ย. 52 15,000.- 1. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความ

ตระหนกัในวฒันธรรม

ประเพณีอนัดีงาม 

2.  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ความเขา้ใจในการ

เตรียมความพร้อมในการ

สอบ  

-ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาํบุญใน

ภาคเชา้มีความอิ่มเอิบใจ 

(สังเกตจากสีหนา้ท่าทาง ดูได้

จากภาพประกอบ) 

- มีผูเ้ขา้ร่วมจากการฟังบรรยาย

การเตรียมพร้อมสู่การสอบ 

GAT-PAT จาํนวน 85 คน   

- มีผูเ้ขา้ร่วมการฟังบรรยาย 

ซกัถามขอ้สงสัย 

บรรลุตามตวัชี้วดั 
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สรุปผลการตดิตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4.  สบืสานและสรา้งองคค์วามรูใ้นการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม  

 เป้าหมาย วนัเวลา งบประมาณ ตวัชี้วดัความสาํเร็จ ผลการดาํเนินงาน สรุป 

การสง่เสรมิวฒันธรรม       

16.  โครงการสบืสานทาํนุบาํรุง
ศลิปวฒันธรรมไทย 

10 คน 28 มี.ค. 52 1,680.- 1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคน

ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของ

ศิลปวฒันธรรม 

สถาปัตยกรรม ที่เป็นมรดก

ตกทอดมาจากสมยัโบราณ 

2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดม้ี

โอกาสใกลช้ิดพุทธศาสนา 

และไดต้ระหนกัถึงคุณค่า

ของวดัวาอาราม 

3. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้

เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ 

และไดแ้ลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในดา้น

ศิลปวฒันธรรม 

- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนเกิด

ความซาบซึ้งในศิลปวฒันธรรม 

และมีการแลกเปลี่ยนความรู้

ประสบการณ์จากบุคคลใน

ทอ้งถิ่น 

บรรลุตามตวัชี้วดั 

       

 

 

สรุปผลการตดิตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2552 
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(1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5.  พฒันาระบบบรหิารทีม่คีุณภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม 

 

 เป้าหมาย วนัเวลา งบประมาณ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผลการดาํเนินงาน สรุป 

การพฒันาระบบบริหาร       

17. โครงการสมันาการบรหิารงาน
ของสาํนกัทดสอบ 

25 คน 27 – 29 ส.ค. 52 60,000.- 1.  บุคลากรของสาํนกัฯ 

เขา้ร่วมการสัมมนา       ไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

2.  ไดแ้ผนปฏิบตัิการ

ประจาํปีและปฏิทิน

ปฏิบตัิงานประจาํปี 2553 

- บุคลากรของสาํนกัฯ เขา้ร่วม

สัมมนาจาํนวน  23 คน (92%) 

- ไดแ้ผนปฏิบตัิการประจาํปี

และปฏิทินปฏิบตัิงานประจาํปี 

2553 

บรรลุตามตวัชี้วดั 

18. โครงการสัมมนาการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพ 

24 คน 25 – 27 พ.ค. 52 65,000.- 1.  บุคลากรของสาํนกัฯ มี

ส่วนร่วมในการวางแผน

ยทุธศาสตร์ 5 ปี 

2.  ไดแ้ผนยทุธศาสตร์ 5 ปี 

- บุคลากรสาํนกัมีส่วนร่วมใน

การวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี 

จาํนวน 20 คน (80%) 

- ไดแ้ผนยทุธศาสตร์ 5 ปี 

บรรลุตามตวัชี้วดั 
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สรุปผลการตดิตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 2552) 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5.  พฒันาระบบบรหิารทีม่คีุณภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม 

 

 เป้าหมาย วนัเวลา งบประมาณ ตวัชี้วดัความสําเร็จ ผลการดาํเนินงาน สรุป 

การพฒันาระบบบริหาร       

19.  โครงการดงูานและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรสาํนกัทดสอบฯ  

10   คน 11 – 15 เม.ย. 52 280,500.- บุคลากรที่ร่วมโครงการ

เกิดไดร้ับประสบการณ์

ตรงจากการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ 

บุคลากรเขา้ร่วมโครงการ

จาํนวน 12 คน และแต่ละคน

ไดร้ับประสบการณ์ตรง 

(ดูผลของโครงการจาก...อ.อุไร) 

บรรลุตามตวัชี้วดั 
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สรปุผลการบรรลุตามตวัชีว้ดัในแต่ละยทุธศาสตร ์
 
 

 จาํนวนตวัชีว้ดั บรรลุ ไมบ่รรลุ ระหวา่งดาํเนินการ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 10 7 2 1 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 4 1 3  

ยทุธศาสตรท์ี ่3 8 7 1  

ยทุธศาสตรท์ี ่4 5 5 -  

ยทุธศาสตรท์ี ่5 5 5 -  

รวม 32 25 6 1 

บรรลุผลคดิเป็นรอ้ยละ 78.12 
 
 
 


