รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี การศึกษา 2553

สํ านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 29 มิถุนายน 2554
1

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปี การศึกษา 2553
วันที่ 29 มิถุนายน 2554
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สารบัญ
1. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
3. บทนํา
4. วิธีการประเมิน
5. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตาราง ป.1)
6. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
7. พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
8. ภาคผนวก
• กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน
• ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)

หน้ า
2
4
6
8
9
19
24
25
25

3

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดาํ เนิ นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจํารอบปี การศึกษา 2553
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของ สํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 2.68 ซึ่ งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพพอใช้ โดยมี
จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 อยูใ่ นระดับดีมาก, 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 7 อยูใ่ น
ระดับดี 3 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 4 ,8,9 อยูใ่ นระดับพอใช้ และ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ที่ 2,3,5,6 อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ โดยสรุ ปเป็ นดังนี้

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลีย่

ตัวบ่งชี้ สกอ.
I

1
2

P

O

5
12

3
4

ผลการประเมิน
< 1.5 การดําเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
2.50-3.49 การดําเนินงานคุณภาพระดับพอใช้
3.50-4.49 การดําเนินงานคุณภาพระดับดี
4.50-5.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับดีมาก

6
5

รวม

I

5
0

3
4.55

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สถาบัน

2.45

12

1.50
0

3.18

ตัวบ่งชี้ สกอ. +

P

O

รวม

5

8

4.33

5

4.33

6

6.49

2.25

2.45

2.25

1.50

1.50

1.50

3
4.55

ตัวบ่งชี้ สกอ.

สถาบัน

5

0

3.18

3.18

3.18

5

2.25

2

2.25

5

4

2

4

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

2.68

3.25

ค่ าเฉลี่ย

2.68

3.25

ผลการประเมิน

ระดับ
พอใช้

ระดับ
พอใช้
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โดยคณะกรรมการประเมินฯ มีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา เป็ นรายองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
• ในช่วงการปรับปรุ งหลักสู ตรและงดรับนิสิตในปี การศึกษา 2553 สํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยายังคงให้บริ การข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่นิสิต และศิษย์เก่า
แต่ดว้ ยข้อจํากัดที่นิสิตกลับไปปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงไม่มีการดําเนิ น
กิจกรรมอื่นๆ ในรอบปี การศึกษา 2553

5

บทนํา

ข้ อมูลพืน้ ฐานของสํ านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
เดิมชื่อ สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2504 ผูก้ ่อตั้งคือ
ศาสตราจารย์ ดร. ชวาล แพรัตกุล สํานักงานทดสอบฯ เป็ นแผนกหนึ่งของคณะวิชาวิจยั การศึกษา วิท ยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร กรุ งเทพมหานคร สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ที่ต้ งั ขึ้นครั้งแรก
มีศาตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุย้ ชุ มสาย เป็ นหัวหน้าสํานักงาน ดํารงตําแหน่ งอยู่ระหว่าง พ.ศ. 25042507 ผลงานที่ สําคัญในระยะเริ่ มแรกนี้ ได้แก่ การสร้างแบบทดสอบวิสัยสามารถในการเรี ยนรู ้ และการวิจยั
ทางการศึกษา
จากนั้นในช่วง พ.ศ. 2507- 2520 ศาสตราจารย์ ดร. ชวาล แพรัตกุล เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้า
สํานักงานได้สร้ างแบบทดสอบมาตรฐาน วัดความถนัดทางการเรี ยน เพื่อสอบคัดเลื อกนิ สิตเข้าเรี ยนที่
วิทยาลัยวิชาการศึกษา แบบทดสอบชุ ดนี้ มีชื่อเรี ยกว่า CESAT ซึ่ งย่อมาจาก College of Education
Scholastic Aptitude Test นอกจากนั้นยังสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและวัด
ความถนัดทางการเรี ยน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาและสร้างแบบสําเร็ จความ
สนใจในการประกอบอาชี พแบบทดสอบดังกล่าว เหล่านี้สร้างได้เป็ นมาตรฐานและประกาศให้เป็ นที่ทราบ
อย่างเป็ นทางการ พร้อมกับแสดงนิ ทรรศการให้ประชาชนได้ชมเมื่อ พ.ศ. 2513 นับว่าเป็ นผลสําเร็ จในการ
สร้างแบบทดสอบมาตรฐานเป็ นครั้งแรกของประเทศไทยในด้านการสอนสํานักงานทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา ได้เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง วิชาเฉพาะการวัดผลการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2508 เป็ น
หลักสู ตร 1 ปี ต่อจากระดับปริ ญญาตรี และในปี พ.ศ. 2509 เปิ ดทําการสอนหลักสู ตรระดับ ปริ ญญาโท
สาขาการวัดผลการศึกษา หลักสู ตร 2 ปี ต่อจากระดับปริ ญญาตรี นบั ว่าเป็ นการเปิ ดสอนระดับปริ ญญาโท
ทางการวัดผลการศึกษาเป็ นแห่ งแรกของประเทศไทยอีกเช่ นกัน พร้อมกันนั้นก็อบรมให้ความรู้ทางการ
วัดผลการศึกษาแก่ครู อาจารย์และบุคคลทัว่ ไปด้วย บริ การทดสอบให้กบั โรงเรี ยนและหน่วยราชการต่างๆ
ทําการวิจยั ทางการวัดผลการศึกษา และเผยแพร่ เอกสารด้านการวัดผลการศึกษาออกไปอย่างกว้างขวาง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก็ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่าคณะและเรี ยกชื่อใหม่
ว่า “สํ านักทดสอบทางการศึ กษาและจิตวิทยา” งานสอนระดับปริ ญญาโทนั้นโอนย้ายไปอยู่ที่ภาควิชา
พื้นฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ แต่งานด้านอื่นๆ ตามหน้าที่สาํ นักนี้ยงั ปฏิบตั ิตามเดิม
โครงการสารานุ กรมศึ ก ษาศาสตร์ , คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
สามยุคของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปรัชญา

ปณิธาน

สอบเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์

มุ่งมัน่ พัฒนาองค์ความรู ้เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านการวัดและการประเมิน

วิสัยทัศ น์
เป็ นองค์กรชั้นนําแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการวัดและประเมิน มุ่งมัน่ สู่ ความเป็ นเลิศ
ด้านการบริ การวิชาการบนฐานคุณธรรม
พันธกิจ

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงบประมาณ : การสร้าง
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ พัฒนาคนให้มีความรู ้คู่คุณธรรมและจริ ยธรรมของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้า วิจยั สร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการวัดและประเมินเพื่อเผยแพร่ แก่สังคม
2. สร้าง พัฒนา เครื่ องมือวัดที่เป็ นมาตรฐานและเป็ นแหล่งสื บค้น เพื่อการประเมินและ/หรื อ
ส่ งเสริ มคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดการประเมิน การวิจยั และสาชาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มี ความรู้
ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. ส่ งเสริ ม เผยแพร่ และบริ การทางวิชาการด้านการวัด การประเมินและการวิจยั เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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วิธีการประเมิน

วัตถุประสงค์ ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกทีส่ ถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็ นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กาํ หนดไว้
2. ให้สถาบันทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่ การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ต้งั ไว้
3. ให้สถาบันทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุ ง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อส่ งเสริ มจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุ งของสถาบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
• การเตรี ยมการและวางแผนก่อนการตรวจเยีย่ ม
• ศึกษา SAR วิเคราะห์ดชั นีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย
• สังเกตจากสภาพจริ งด้วยการเยีย่ มชม
• คณะ
• สัมภาษณ์ และจดบันทึก
• ผูบ้ ริ หารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
• อาจารย์
• บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสถาบัน
• ศึกษาจากเอกสาร
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ผลการประเมินรายตัวบ่ งชี้

9

10

11

จุดแข็ง จุดทีค่ วรพัฒนา และข้ อเสนอแนะ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายในได้ดาํ เนิ นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจํารอบปี การศึกษา 2553 วันที่ 29
มิถุนายน 2554 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของ สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ 2.68 ซึ่ งจัดอยูใ่ นเกณฑ์คุณภาพพอใช้ โดยมีจาํ นวน 1
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 อยูใ่ นระดับดีมาก, 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 7 อยูใ่ นระดับดี 3
องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 4 ,8,9 อยูใ่ นระดับพอใช้ และ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ ที่ 2,3,5,6
อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มี ขอ้ เสนอแนะเร่ งด่วน และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเร่ งด่ วน
• สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ควรเร่ งปรับปรุ ง หรื อจัดทําหลักสู ตรใหม่ เพื่อ
เปิ ดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
• สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงาน และมีผลการดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย
จุดทีค่ วรพัฒนา
ไม่มี
ข้ อเสนอแนะ
ไม่มี
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องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
ไม่มี
จุดทีค่ วรพัฒนา
• ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ควรให้การสนับสนุนตรงกับสมรรถนะ
การทํางานของแต่ละบุคคล
• พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
ไม่มี
องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ไม่ มีการประเมินตนเอง
องค์ ประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
ไม่มี
จุดทีค่ วรพัฒนา
• จัดระบบดําเนินการภายในหน่วยงานเพื่อเอื้อให้อาจารย์สร้างผลงานวิจยั อย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะ
• จัดสรรเวลา และภาระงานให้แก่อาจารย์ที่มีศกั ยภาพในการทําวิจยั
• จัดระบบติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจยั ให้ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งการใช้
งบประมาณ การบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกในการทําวิจยั การให้คาํ ปรึ กษาแก้ไขปั ญหา
จากอาจารย์/นักวิจยั อาวุโส จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการวิจยั (KM, อบรมสัมมนา)

20

องค์ ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่ สังคม
จุดแข็ง
• มีโครงการบริ การวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
หน่วยงานและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
จุดทีค่ วรพัฒนา
• ประเมินผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม ในด้านที่เป็ นประโยชน์หรื อสร้าง
คุณค่าแก่ชุมชน องค์กร
• บูรณาการผลดําเนินการโครงการบริ การวิชาการกับการวิจยั
ข้ อเสนอแนะ
• วิเคราะห์ผลกระทบในเชิงการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน องค์กร ของผูร้ ับบริ การ การ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของระบบการจัดสอบในโรงเรี ยนการบริ การสอบที่มีความ
เที่ยงตรง เสมอภาค เป็ นต้น
• ผลการประเมินกิจกรรมบริ การวิชาการ รวมถึงปั ญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม สัมมนา นํามาเป็ นหัวข้อวิจยั หรื อสนับสนุนให้นิสิตร่ วมโครงการหรื อ
นําไปสู่ การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น

องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
ไม่มี
จุดทีค่ วรพัฒนา
• ในการดําเนินกิจกรรมควรมีการบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนและให้นิสิต มีส่วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรม
ข้ อเสนอแนะ
ไม่มี
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องค์ ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
จุดแข็ง
• สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ผูบ้ ริ หารมีธรรมาภิบาล
• มีการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการเรี ยนการสอน และการวิจยั และสรุ ป
ประเด็นความรู ้เผยแพร่ แก่คณาจารย์
จุดทีค่ วรพัฒนา
• จัดกิจกรรมการจัดการความรู ้อย่างต่อเนื่อง นําไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
• สร้างระบบสารสนเทศและข้อมูลการดําเนินงานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิภารกิจหลักและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
• ในการจัดทําคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการควรมีการระบุหรื อแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่
หรื อความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดนั้น
ข้ อเสนอแนะ
• นําประเด็นความรู ้ที่สรุ ปได้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ไปปรับใช้ในการเรี ยนการสอน การ
วิจยั และจัดสัมมนาหรื อบันทึกผลการนําไปใช้เพือ่ หาข้อสรุ ปและแนวปฏิบตั ิท่ีดีต่อไป
• รวบรวมผลงานด้านบริ การวิชาการที่เป็ นประโยชน์แก่สังคมและการบริ การสอบต่างๆเป็ น
ระบบสารสนเทศเพื่อใช้อา้ งอิง ประกอบการบริ หารจัดการภายในหน่วยงาน รวมทั้งระบบ
รวบรวมข้อมูลด้นการวิจยั ของคณาจารย์และนิสิต
องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
• มีแผนดําเนินการจัดหา จัดสรร และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ชดั เจน โปร่ งใส
เป็ นข้อมูลที่ผบู ้ ริ หารนําไปใช้ประกอบการพิจารณาบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา
ไม่มี
ข้ อเสนอแนะ
• ดําเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ปั ญหาอุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ จาก
ระดับปฏิบตั ิเป็ นลําดับขั้นไปสู่ ระดับบริ หาร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบการสอบทาน
และติดตามการบริ หารงบประมาณ
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องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
• หน่วยงานมีระบบกลไกในการดําเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
• การให้ความรู ้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต และให้มีส่วนใน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
• ควรมีการจัดทําคู่มือคุณภาพของหน่วยงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
ข้ อเสนอแนะ
ไม่มี
องค์ ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ หน่ วยงานและมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง
• สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา สามารถให้บริ การสอบที่เป็ นเลิศ ตามตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
จุดทีค่ วรพัฒนา
ไม่มี
ข้ อเสนอแนะ
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พัฒนาการด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้ านระบบการประกันคุณภาพ
สํา นัก ทดสอบทางการศึ ก ษาและจิ ต วิท ยา มี ก ารดํา เนิ นงานด้า นประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
ข้อกําหนดและกรอบระยะเวลามาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ อตั ลักษณ์ของหน่วยงานที่สะท้อนภาพ
ความสําเร็ จในการบริ การด้านการสอบที่เป็ นพันธกิจสําคัญของหน่วยงาน
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้รับการจัดให้อยู่กลุ่มหน่ วยงานที่มีการเรี ยนการสอน
แต่มีโครงการบริ การวิชาการและวิจยั ด้านการประเมินที่เป็ นจุดเด่น ตอบสนองความต้องการของสังคม และ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์เชิ งคุณภาพของหน่วยงานได้เป็ นอย่างดี ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประเมิ น จึ ง มี บ างส่ ว นที ่ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ อั ตลัก ษณ์ ข องสํา นัก ทดสอบทางการศึ ก ษาและจิ ต วิท ยา
โดยเฉพาะ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และอาจเป็ นอุปสรรคประการหนึ่ งในการพัฒนาคุณภาพของ
สํานักทดสอบ ฯ ได้
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เอกสารบางส่ วน
ยังไม่มีความสอดคล้องและครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งข้อมูลเชิงปริ มาณไม่เป็ นปั จจุบนั

24

ภาคผนวก
กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน
สํ านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปี การศึกษา 2553
ระหว่ างวันที่ 29 มิถุนายน 2554
เวลา

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

8.30-9.30 น.

ประชุมร่ วมกับคณะผูบ้ ริ หารคณะ
คณะกรรมการประเมินฯประชุมปรึ กษาหารื อ
ศึกษาเอกสารและหลักฐาน
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์คณาจารย์
บุคลากรและนิสิต
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการประเมินฯ เยีย่ มชมสถานที่
คณะกรรมการประเมินฯประชุมตัดสิ นผลและ
เขียนรายงานผลการประเมิน
เสนอผลการประเมินคุณภาพต่อคณะผูบ้ ริ หาร
คณาจารย์และบุคลากรของสํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา

ห้องประชุม ชั้น 3

ผอ.สํานักฯ

9.30-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-15.30 น.
15.30-16.30 น.

ห้องประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ
ห้องประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ
ห้องประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ
ห้องประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ
ห้องประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ
ห้องประชุม ชั้น 3 คณะกรรมการ
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