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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดด้าํเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประจาํรอบปีการศึกษา 2553 

วนัท่ี 29 มิถุนายน 2554 ตามรายองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีของ สกอ. พบวา่ ในภาพรวมของ สํานกัทดสอบ

ทางการศึกษาและจิตวิทยา   มีผลการประเมินอยู่ในระดบั 2.68 ซ่ึงจดัอยู่ในเกณฑ์คุณภาพพอใช้  โดยมี

จาํนวน 1 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1  อยูใ่นระดบัดีมาก, 1 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 7 อยูใ่น

ระดบัดี  3 องคป์ระกอบ คือองคป์ระกอบท่ี 4 ,8,9   อยูใ่นระดบัพอใช ้ และ 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ 

ท่ี 2,3,5,6  อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 10 องคป์ระกอบ โดยสรุปเป็นดงัน้ี  
 

                  
ผลการประเมิน 

< 1.5 การดาํเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ  

2.50-3.49 การดาํเนินงานคุณภาพระดบัพอใช ้

3.50-4.49 การดาํเนินงานคุณภาพระดบัดี 

4.50-5.00 การดาํเนินงานคุณภาพระดบัดีมาก 

  

                  

องค์ประกอบ

คุณภาพ   คะแนนการประเมนิเฉลีย่     

                  

                  

   ตวับ่งช้ี สกอ.  ตวับ่งช้ี สกอ.+ สถาบนั ตวับ่งช้ี สกอ. ตวับ่งช้ี สกอ. +  

  I P O รวม I P O รวม   สถาบนั 

1  5  5  5 8 4.33 5 4.33 

2 12 6 0 2.45 12 6 6.49 2.25 2.45 2.25 

3  3  1.50  3  1.50 1.50 1.50 

4 4.55 5 0 3.18 4.55 5 0 3.18 3.18 3.18 

5  4  2  4 5 2.25 2 2.25 

6  2  2  4  2 2 2 

7  14  3.50  14  3.50 3.50 3.50 

8  5  5  5  5 3 5 

9  3  3  3  3 3 3 

10  5  5  5  5 5 5 

ค่าเฉลี่ย    2.68    3.25 2.68 3.25 

ผลการประเมิน    ระดบั

พอใช ้

   ระดบั

พอใช ้
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โดยคณะกรรมการประเมินฯ มีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา เป็นรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 

 

 องค์ประกอบที ่3 ด้านกจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

• ในช่วงการปรับปรุงหลกัสูตรและงดรับนิสิตในปีการศึกษา 2553 สาํนกัทดสอบ 

ทางการศึกษาและจิตวทิยายงัคงใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารทางวชิาการแก่นิสิต และศิษยเ์ก่า 

แต่ดว้ยขอ้จาํกดัท่ีนิสิตกลบัไปปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ จึงไม่มีการดาํเนิน

กิจกรรมอ่ืนๆ  ในรอบปีการศึกษา 2553 
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บทนํา 

ข้อมูลพืน้ฐานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา  

เดิมช่ือ สํานกังานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2504 ผูก่้อตั้งคือ 

ศาสตราจารย ์ดร. ชวาล แพรัตกุล  สํานกังานทดสอบฯ  เป็นแผนกหน่ึงของคณะวิชาวิจยัการศึกษา วทิยาลยั

วชิาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สาํนกังานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ที่ตั้งข้ึนคร้ังแรก

มีศาตราจารย ์ดร.หม่อมหลวงตุย้  ชุมสาย เป็นหัวหน้าสํานักงาน ดาํรงตาํแหน่งอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2504-

2507 ผลงานท่ี สาํคญัในระยะเร่ิมแรกน้ี ไดแ้ก่ การสร้างแบบทดสอบวสิัยสามารถในการเรียนรู้ และการวิจยั

ทางการศึกษา 

จากนั้นในช่วง พ.ศ. 2507- 2520    ศาสตราจารย ์ดร. ชวาล  แพรัตกุล  เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้

สํานักงานได้สร้างแบบทดสอบมาตรฐาน วดัความถนัดทางการเรียน เพื่อสอบคดัเลือกนิสิตเขา้เรียนที่

วิทยาลยัวิชาการศึกษา  แบบทดสอบชุดน้ีมีช่ือเรียกว่า CESAT ซ่ึงย่อมาจาก College of Education 

Scholastic Aptitude Test  นอกจากนั้นยงัสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวดั

ความถนดัทางการเรียน  ทั้งในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษาและสร้างแบบสําเร็จความ

สนใจในการประกอบอาชีพแบบทดสอบดงักล่าว เหล่าน้ีสร้างไดเ้ป็นมาตรฐานและประกาศให้เป็นที่ทราบ

อยา่งเป็นทางการ พร้อมกบัแสดงนิทรรศการให้ประชาชนไดช้มเมื่อ พ.ศ. 2513 นบัวา่เป็นผลสําเร็จในการ

สร้างแบบทดสอบมาตรฐานเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยในดา้นการสอนสํานกังานทดสอบทางการศึกษา

และจิตวิทยา ไดเ้ปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูง วิชาเฉพาะการวดัผลการศึกษา เม่ือ พ.ศ. 2508  เป็น

หลกัสูตร 1 ปี    ต่อจากระดบัปริญญาตรีและในปี พ.ศ. 2509   เปิดทาํการสอนหลกัสูตรระดบั ปริญญาโท 

สาขาการวดัผลการศึกษา หลกัสูตร 2 ปี   ต่อจากระดบัปริญญาตรีนบัวา่เป็นการเปิดสอนระดบัปริญญาโท 

ทางการวดัผลการศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกเช่นกนั  พร้อมกนันั้นก็อบรมให้ความรู้ทางการ

วดัผลการศึกษาแก่ครูอาจารยแ์ละบุคคลทัว่ไปดว้ย บริการทดสอบให้กบัโรงเรียนและหน่วยราชการต่างๆ 

ทาํการวิจยัทางการวดัผลการศึกษา และเผยแพร่เอกสารดา้นการวดัผลการศึกษาออกไปอย่างกวา้งขวาง    

        ต่อมาในปี พ.ศ. 2517  วิทยาลยัวิชาการศึกษาไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทร-

วโิรฒ สาํนกังานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   ก็ไดรั้บการยกฐานะให้เทียบเท่าคณะและเรียกช่ือใหม่

วา่ “สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา”   งานสอนระดบัปริญญาโทนั้นโอนยา้ยไปอยู่ที่ภาควิชา

พื้นฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์แต่งานดา้นอ่ืนๆ ตามหนา้ท่ีสาํนกัน้ียงัปฏิบติัตามเดิม 

                โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

สามยุคของ  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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ปรัชญา 

สอบเพื่อคน้และพฒันาสมรรถภาพมนุษย ์

 

ปณธิาน 

 มุ่งมัน่พฒันาองคค์วามรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวชิาการดา้นการวดัและการประเมิน 

 

วสัิยทศัน์ 

 เป็นองคก์รชั้นนาํแห่งการสร้างและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมิน มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ

ดา้นการบริการวชิาการบนฐานคุณธรรม 

 

พนัธกจิ 

สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา รับผิดชอบดาํเนินงานตามแผนงบประมาณ : การสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติพฒันาคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหาวทิยาลยั ดงัน้ี  

1.    ศึกษาคน้ควา้ วจิยั สร้างและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวดัและประเมินเพื่อเผยแพร่แก่สังคม  

2. สร้าง พฒันา เคร่ืองมือวดัท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นแหล่งสืบคน้ เพื่อการประเมินและ/หรือ 

ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

3. ผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นการวดัการประเมิน การวจิยั และสาชาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ ความรู้

ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ  

4. ส่งเสริม เผยแพร่ และบริการทางวชิาการดา้นการวดั การประเมินและการวิจยัเพื่อพฒันา 

ทรัพยากรมนุษย ์
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วธีิการประเมิน 

วตัถุประสงค์ในการประเมนิ 

1. ตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงานของสถาบนัตามระบบและกลไกท่ีสถาบนันั้น ๆ กาํหนดข้ึน 

ทั้งน้ีโดยการวเิคราะห์/เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีในทุกองคป์ระกอบคุณภาพวา่

เป็นไปตามเกณฑ์และไดม้าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

2. ใหส้ถาบนัทราบสถานภาพของตนเอง อนัจะนาํไปสู่การกาํหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่

เกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

3. ใหส้ถาบนัทราบจุดแขง็ จุดท่ีควรพฒันา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรั้บขอ้เสนอแนะในการพฒันาการ

ดาํเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพฒันาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบนั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมนิ 

• การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยีย่ม 

• ศึกษา SAR วเิคราะห์ดชันีบ่งช้ี และองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และของ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลกัฐานขอ้มลูเพิ่มเติมโดย 

• สังเกตจากสภาพจริงดว้ยการเยีย่มชม 

• คณะ 

• สัมภาษณ์ และจดบนัทึก 

• ผูบ้ริหารระดบัมหาวทิยาลยั/คณะ 

• อาจารย ์

• บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีในสถาบนั 

• ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

 



  10 

 

 



  11 

 

 



  19 

 

จุดแขง็ จุดทีค่วรพฒันา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดด้าํเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ สํานัก

ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํรอบปีการศึกษา 2553 วนัท่ี 29 

มิถุนายน 2554 ตามรายองค์ประกอบและตวับ่งช้ีของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของ สํานักทดสอบทาง

การศึกษาและจิตวทิยา   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั 2.68 ซ่ึงจดัอยูใ่นเกณฑ์คุณภาพพอใช ้ โดยมีจาํนวน 1 

องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1  อยูใ่นระดบัดีมาก, 1 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 7 อยูใ่นระดบัดี  3 

องคป์ระกอบ คือองคป์ระกอบท่ี 4 ,8,9   อยูใ่นระดบัพอใช ้ และ 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ ท่ี 2,3,5,6  

อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

 

ในการน้ี คณะกรรมการประเมินฯ มีขอ้เสนอแนะเร่งด่วน และขอ้สังเกต/ขอ้เสนอแนะเพื่อการ

พฒันา ตามรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

• สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ควรเร่งปรับปรุง หรือจดัทาํหลกัสูตรใหม่ เพื่อ

เปิดรับนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาต่อไป 

 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

จุดแข็ง 

• สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย

ของหน่วยงาน และมีผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

จุดทีค่วรพฒันา  

 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ  

  ไม่มี 
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องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน 

จุดแข็ง 

ไม่มี 

จุดทีค่วรพฒันา 

• ในการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ควรใหก้ารสนบัสนุนตรงกบัสมรรถนะ 

การทาํงานของแต่ละบุคคล 

• พิจารณาสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่บุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนวชิาการ ใน

การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

  ไม่มี 

 

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

 ไม่มีการประเมินตนเอง 

 

องค์ประกอบที ่4  การวจัิย    

 จุดแข็ง  

 ไม่มี 

จุดทีค่วรพฒันา 

• จดัระบบดาํเนินการภายในหน่วยงานเพื่อเอ้ือให้อาจารยส์ร้างผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะ 

• จดัสรรเวลา และภาระงานให้แก่อาจารยท่ี์มีศกัยภาพในการทาํวจิยั 

• จดัระบบติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนการวจิยัให้ครบถว้นทุกประเด็น ทั้งการใช้

งบประมาณ การบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํวิจยั การใหค้าํปรึกษาแกไ้ขปัญหา

จากอาจารย/์นกัวจิยัอาวโุส จดักิจกรรมส่งเสริมการวจิยั (KM, อบรมสัมมนา) 
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องค์ประกอบที ่5 การบริการวชิาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 

• มีโครงการบริการวชิาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ

หน่วยงานและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

จุดทีค่วรพฒันา 

• ประเมินผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม ในดา้นท่ีเป็นประโยชน์หรือสร้าง

คุณค่าแก่ชุมชน องคก์ร 

• บูรณาการผลดาํเนินการโครงการบริการวชิาการกบัการวิจยั 

ข้อเสนอแนะ   

• วเิคราะห์ผลกระทบในเชิงการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน องคก์ร ของผูรั้บบริการ การ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบการจดัสอบในโรงเรียนการบริการสอบท่ีมีความ

เท่ียงตรง เสมอภาค เป็นตน้ 

• ผลการประเมินกิจกรรมบริการวชิาการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค พร้อมขอ้เสนอแนะจาก

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม สัมมนา นาํมาเป็นหวัขอ้วิจยัหรือสนบัสนุนใหนิ้สิตร่วมโครงการหรือ

นาํไปสู่การเลือกหวัขอ้วทิยานิพนธ์ เป็นตน้ 

 

 

องค์ประกอบที ่6 การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม   

จุดแข็ง 

ไม่มี 

จุดทีค่วรพฒันา 

• ในการดาํเนินกิจกรรมควรมีการบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนและใหนิ้สิต มีส่วนร่วม

ในการจดักิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ   

ไม่มี 
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องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 

• สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผูบ้ริหารมีธรรมาภิบาล 

• มีการดาํเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการเรียนการสอน และการวจิยั  และสรุป

ประเด็นความรู้เผยแพร่แก่คณาจารย ์

จุดทีค่วรพฒันา 

• จดักิจกรรมการจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ือง นาํไปสู่การปฏิบติัจริง 

• สร้างระบบสารสนเทศและขอ้มูลการดาํเนินงานของสาํนกัทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวทิยา  เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติัภารกิจหลกัและการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

• ในการจดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควรมีการระบุหรือแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทหนา้ท่ี

หรือความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดนั้น 

ข้อเสนอแนะ   

• นาํประเด็นความรู้ท่ีสรุปไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปปรับใชใ้นการเรียนการสอน การ

วจิยัและจดัสัมมนาหรือบนัทึกผลการนาํไปใชเ้พือ่หาขอ้สรุปและแนวปฏิบติัท่ีดีต่อไป 

• รวบรวมผลงานดา้นบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคมและการบริการสอบต่างๆเป็น

ระบบสารสนเทศเพื่อใชอ้า้งอิง ประกอบการบริหารจดัการภายในหน่วยงาน รวมทั้งระบบ

รวบรวมขอ้มูลดน้การวจิยัของคณาจารยแ์ละนิสิต 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 

• มีแผนดาํเนินการจดัหา จดัสรร และรายงานการใชจ้่ายงบประมาณท่ีชดัเจน โปร่งใส  

เป็นขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จุดทีค่วรพฒันา 

 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ   

• ดาํเนินการวเิคราะห์สถานะทางการเงิน ปัญหาอุปสรรคของการใชจ้่ายงบประมาณ จาก

ระดบัปฏิบติัเป็นลาํดบัขั้นไปสู่ระดบับริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสอบทาน

และติดตามการบริหารงบประมาณ 
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องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

จุดแข็ง 

• หน่วยงานมีระบบกลไกในการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จุดทีค่วรพฒันา 

• พฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการประกนัคุณภาพของหน่วยงาน 

• การใหค้วามรู้เก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันิสิต และใหมี้ส่วนใน

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

• ควรมีการจดัทาํคู่มือคุณภาพของหน่วยงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ   

  ไม่มี 

 

องค์ประกอบที ่10 อตัลกัษณ์หน่วยงานและมหาวทิยาลยั 

จุดแข็ง 

• สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา สามารถใหบ้ริการสอบท่ีเป็นเลิศ ตามตวับ่งช้ี 

อตัลกัษณ์ของหน่วยงาน 

จุดทีค่วรพฒันา  

 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ  
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พฒันาการด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

ด้านระบบการประกนัคุณภาพ 

 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการดาํเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตาม

ขอ้กาํหนดและกรอบระยะเวลามาอยา่งต่อเน่ือง มีการพฒันาตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ของหน่วยงานท่ีสะทอ้นภาพ

ความสาํเร็จในการบริการดา้นการสอบท่ีเป็นพนัธกิจสาํคญัของหน่วยงาน  

 สํานกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ไดรั้บการจดัให้อยู่กลุ่มหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน 

แต่มีโครงการบริการวชิาการและวจิยัดา้นการประเมินที่เป็นจุดเด่น ตอบสนองความตอ้งการของสังคม และ

เสริมสร้างภาพลกัษณ์เชิงคุณภาพของหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

การประเมินจึงมีบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

โดยเฉพาะ  องคป์ระกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต และอาจเป็นอุปสรรคประการหน่ึงในการพฒันาคุณภาพของ

สาํนกัทดสอบ ฯ ได ้

 การจดัทาํรายงานการประเมินตนเองของสาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เอกสารบางส่วน

ยงัไม่มีความสอดคลอ้งและครบถว้นสมบูรณ์  อีกทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณไม่เป็นปัจจุบนั 

 

 



  25 

 

ภาคผนวก 

 

 

กาํหนดการการประเมนิคุณภาพภายใน 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 ประจําปีการศึกษา 2553 

ระหว่างวนัที ่29 มถุินายน 2554 

 

เวลา กจิกรรม สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ 

8.30-9.30 น. ประชุมร่วมกบัคณะผูบ้ริหารคณะ หอ้งประชุม ชั้น 3 ผอ.สาํนกัฯ 

9.30-11.00 น. 
คณะกรรมการประเมินฯประชุมปรึกษาหารือ   

ศึกษาเอกสารและหลกัฐาน 
หอ้งประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ 

11.00-12.00 น. 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์คณาจารย ์

บุคลากรและนิสิต 
หอ้งประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั หอ้งประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ 

13.00-14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยีย่มชมสถานท่ี หอ้งประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ 

14.30-15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯประชุมตดัสินผลและ

เขียนรายงานผลการประเมิน 
หอ้งประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ 

15.30-16.30 น. เสนอผลการประเมินคุณภาพต่อคณะผูบ้ริหาร 

คณาจารยแ์ละบุคลากรของสํานกัทดสอบทาง

การศึกษาและจิตวทิยา 

หอ้งประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 


