แผนปฏิบัติการสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ประจาปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีกระบวนการเรียนการสอนทีไ่ ด้คุณภาพ
กลยุทธ์
โครงการ
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ โครงการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. พัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ระดับปริญญาโท

ร้อยละจานวนของนิสิตที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ไม่น้อยกว่า
และเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80

3. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มคี ุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
4. การส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าและบุคลากร
สานักทดสอบฯ

โครงการการติดตามความก้าวหน้า
การทาปริญญานิพนธ์

ร้อยละจานวนของนิสิตที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
และเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าศิษย์
ปัจจุบันและบุคลากร

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย
≥4.00

ค่าเป้าหมาย
คะแนนเฉลีย่
≥4

ผู้รับผิดชอบ
ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ระยะเวลา
ส.ค. 59
ก.ค. 60
ส.ค. 59
ก.ค. 60
ส.ค. 59
ก.ค. 60
ส.ค. 59
ก.ค. 60

2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์
โครงการ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนามา
โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการในสาขาวิชา
วิทยาการการประเมินให้มีคณ
ุ ภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
กลยุทธ์
โครงการ
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการประเมิน

ตัวชี้วัด
ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียน
การสอน

ค่าเป้าหมาย
1 เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ
ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
และ
ประธาน
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60

ตัวชี้วัด
หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย
1 หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ

ระยะเวลา
ต.ค. 59
พ.ค 60

3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 1.4 แบบทดสอบและเครื่องมือวัดมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์
โครงการ
สร้างและพัฒนาแบบทดสอบให้มีคุณภาพ โครงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด

เป้าประสงค์ที่ 1.5 การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
กลยุทธ์
โครงการ
สร้างและพัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อนามา
โครงการศึกษาคุณภาพแบบทดสอบ (ภาคสนาม)
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการในสาขาวิชา
วิทยาการการประเมินให้มีคณ
ุ ภาพ

ตัวชี้วัด
จานวนแบบทดสอบที่สร้างและพัฒนาขึ้น

ค่าเป้าหมาย
30
ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่ายสร้างฯ

ตัวชี้วัด
จานวนแบบทดสอบที่ได้รับการหาคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
20
ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างาน
ภาคสนามฯ

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60

ระยะเวลา
ครั้งที่ 1
พฤศจิกายน
59
ครั้งที่ 2
มกราคม 60
ครั้งที่ 3
มิถนุ ายน 60

4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีระบบและกลไกและกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย
กลยุทธ์
โครงการ
1. สร้างและพัฒนานักวิจยั
โครงการวิจัยด้านการทดสอบ การวัด ประเมิน
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
การเรียนการสอน

2. จัดระบบการบริหารงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมสนับสนุนเงินสนับสนุนงานวิจัย

เป้าประสงค์ที่ 2.2 หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับความรู้และนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์
โครงการ
ยกระดับงานวิจยั ให้มีมาตรฐานสากล
โครงการวิจัยด้านการทดสอบ การวัด ประเมิน
บนฐานความต้องการของชุมชนและ
การเรียนการสอน
สังคม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับทุน
วิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย
ภายในสานักทดสอบฯ
และภายนอกสถาบัน

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั

ไม่น้อยกว่า

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการเรียน
การสอน

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการเรียน
การสอน

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60

100,000 บาท /คน

ตัวชี้วัด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

ค่าเป้าหมาย
คะแนนเฉลีย่
4.00

5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน
เป้าประสงค์ที่ 2.3 งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
โครงการ
1. ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัย กิจกรรมมอบเกียรติบัตร

ตัวชี้วัด
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

2. สนับสนุนให้นักวิจัยส่งผลงานตีพิมพ์
และนาเสนอผลงานวิจัย

กิจกรรมสนับสนุนงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์

จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ

2 เรื่อง

กิจกรรมสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย

จานวนอาจารย์ทไี่ ด้นาเสนอผลงานวิจัย

2 คน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการเรียน
การสอน

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60

6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 บุคลากร และผู้รับบริการมีความรู้ด้านการวัดและประเมิน
กลยุทธ์
โครงการ
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูด้ ้านการวัด โครงการพัฒนาบุคลากร (รวมนิสิต บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก)
และประเมิน
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามความ
ต้องการของหน่วยงาน

เป้าประสงค์ที่ 3.2 การให้บริการวิชาการและบริการสอบ
กลยุทธ์
โครงการ
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการบริการการสอบ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการวัดและประเมิน

ค่าเป้าหมาย
2 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการเรียน
การสอน

จานวนครั้งของการให้การอบรมตามที่
หน่วยงานต้องการ (รวมถึงการเป็นวิทยากร
ของคณาจารย์)

10 ครั้ง

ฝ่ายการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งของการให้บริการการสอบ

ค่าเป้าหมาย
100 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ประธานโครงการ

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ
การสอบ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ

ค่าเฉลี่ย ≥4.00
ค่าเฉลี่ย ≥4.00

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60
ต.ค. 59
ก.ย. 60

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60

7
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (ต่อ)
เป้าประสงค์ที่ 3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กลยุทธ์
โครงการ
การพัฒนาระบบการบริการวิชาการ
โครงการบริการการสอบ
ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย ≥4.00

ผู้รับผิดชอบ
ประธานโครงการ

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60

เป้าประสงค์ที่ 3.4 ช่องทางการเผยแพร่ความรู้
กลยุทธ์
โครงการ
1.พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ความรู้
โครงการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
จานวนวารสารที่ออกตามกาหนดเวลา

ค่าเป้าหมาย
2 ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ
บรรณาธิการ

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60

8
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4.1 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจิตสานึกและเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วม โครงการที่หน่วยงานจัดขึ้น
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของสานักทดสอบฯ
- กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
- กิจกรรมวันสถาปนาสานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา
โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยหรือภายนอก
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม
กับมหาวิทยาลัยฯ

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
อย่างน้อย
3 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ประธานโครงการ

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60

9
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
โครงการ
1. พัฒนาระบบกลไกของการบริหาร
โครงการประเมินผลการบริหารงาน
และการวางแผน

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มีระบบบริหารงานที่ส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
โครงการ
สร้างโครงการบนพื้นฐานความ
โครงการประหยัดพลังงาน
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
โครงการ 5 ส
Big cleaning day

ตัวชี้วัด
การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย
≥4.50

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการฯ

ระยะเวลา
มิ.ย. 60

ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการประหยัด
พลังงาน

ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย
≥4.00

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฯ

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60

การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมรายบุคคล

ค่าเฉลี่ย
≥4.00

ธ.ค.59
พ.ค. 60

10
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ต่อ)
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
โครงการ
การพัฒนาระบบการสื่อสารโดยใช้
โครงการพัฒนาช่องทางสื่อสารทีม่ คี วามหลากหลาย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี
- กิจกรรมเปิด facebook กลุ่มสานักฯ
Cost Effectiveness
- ติดต่อสื่อสาร โดยการใช้ E-mail ในการรับ-ส่งข้อมูล

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
โครงการ
พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณให้มี โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย
≥4.00

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการ

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60

ตัวชี้วัด
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการ
ตามแผน

ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย
≥4.00

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฯ

ระยะเวลา
ต.ค. 59
ก.ย. 60
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ต่อ)
เป้าประสงค์ที่ 5.5 มีการพัฒนาระบบบุคคลอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
โครงการ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
โครงการจัดการความรู้
พร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลง

ตัวชี้วัด
จานวนอาจารย์ประจาทีย่ ื่นขอ
ตาแหน่งทางวิชาการตามกรอบเวลา

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
1 คน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการเรียน
การสอน

ระยะเวลา
ครั้งที่ 1
20 ธ.ค. 59
ครั้งที่ 2
28 เม.ย. 60
ครั้งที่ 3
3 พ.ค. 60

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
-โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน ภายนอก

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนา

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้อานวยการสานักงาน
สานักทดสอบฯ

ส.ค. 59
–
พ.ค. 60

-โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยสานักทดสอบฯ

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้า
ร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้อานวยการสานักงาน
สานักทดสอบฯ

ต.ค. 59
ก.ย. 60

12
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ต่อ)
เป้าประสงค์ที่ 5.6 พัฒนาระบบบริหารการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและบุคลากรสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
ร้อยละความพึ งพอใจในการเข้า ร่ว ม
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร
กิจกรรม
กับสานักทดสอบฯ
2. สร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นสานักทดสอบฯ

- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย
≥4.00

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฯ

ระยะเวลา
พ.ย. 59
ก.ย. 60

