รายงานการติดตาม
แผนยุทธศาสตร์สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ปีงบประมาณ 2560-2563
ประจาปีงบประมาณ 2560
(ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560)

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
1

ตัวชี้วัดหลัก
7

บรรลุ
7

ไม่บรรลุ
-

ร้อยละความสาเร็จ
100

2 การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน

2

6

5

1

83.33

3 การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน

3

7

6

1

85.71

4 การสืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

4

3

3

-

100

5พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการ
บริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5

9

7

2

77.78

1 การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมิน
เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้

2
แผนยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) ระยะ 4 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ปี 2560
รหัส
1.1 มีกระบวนการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่ได้คุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย
≥4

-

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

SSAP1-01

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย
≥4.00

SSAP5-30

1.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอน

ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน

1 เรื่อง

SSAP5-39

1.3 มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการ
1.4 แบบทดสอบและเครื่องมือ
วัดมีคุณภาพและมาตรฐาน
1.5 การหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ

หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของนิสิตที่ได้รับการพัฒนาทักษะและ
เข้าร่วมกิจกรรม

จานวนแบบทดสอบที่สร้างและพัฒนาขึน้
จานวนแบบทดสอบที่ได้รับการหาคุณภาพ

สรุป : SSAP 1 ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ / 7 ตัวชี้วัด/ 8 โครงการ

1 หลักสูตร

SSAP1-01

SSAP1-05

30 ฉบับ

-

20 ฉบับ

-

(บางฉบับมีการ
ออกภาคสนาม
หลายครั้ง)

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ผลการดาเนินการ

บรรลุเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ประธานบริหารหลักสูตร)

คะแนนเฉลี่ย 4.68



ร้อยละ 100



โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท
(ประธานบริหารหลักสูตร)
โครงการติดตามความก้าวหน้าการทาปริญญา
นิพนธ์
(ประธานบริหารหลักสูตร)
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร
(ประธานบริหารหลักสูตร)
โครงการจัดการความรู้
(กิจกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจยั )
(ประธานบริหารหลักสูตร และ
ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้)
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการประเมิน
(ประธานบริหารหลักสูตร)
โครงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด
(หัวหน้าฝ่ายสร้างฯ)
โครงการศึกษาคุณภาพแบบทดสอบ
(ภาคสนาม)
(หัวหน้างานภาคสนามฯ)

ร้อยละ 100



ค่าเฉลี่ย
4.80



1 เรื่อง



1 หลักสูตร



30 ฉบับ



20 ฉบับ



3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน
SSAP 2 : การกาหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจยั ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาทีม่ ีความจาเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
ปี 2560
รหัส
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผลการดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า
2.1 มีระบบและกลไกและ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนวิจยั จาก
SSAP2-01 โครงการวิจัยด้านการทดสอบ การวัด
ร้อยละ 46
กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผล
ภายในมหาวิทยาลัย ภายในสานักทดสอบฯ
ประเมิน
อาจารย์ประจาที่ได้รับทุนวิจัย
ร้อยละ 60
งานวิจัย
และภายนอกสถาบัน
การเรียนการสอน
1.อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ
(ฝ่ายการเรียนการสอน)
2.อาจารย์เรืองเดช ศิริกิจ
3.อาจารย์ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
4.อาจารย์กาญจนา ตระกูลวรกุล
5.อาจารย์พนัส จันทร์เปล่ง
6.อาจารย์อุไร จักษ์ตรีมงคล
7.อาจารย์นวรินทร์ ตาก้อนทอง
ไม่น้อยกว่า
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
SSAP2-08 กิจกรรมสนับสนุนเงินสนับสนุนงานวิจัย
มีจานวนเงินสนับสนุนมากกว่า
(ฝ่ายการเรียนการสอน)
100,000 บาท
100,000 บาท
ทุนงานวิจัยภายใน
/คน
1) 69,900
2) 75,000
3) 70,000
ทุนงานวิจัยภายนอก
1) 2,000,000
2) 660,000
3) 800,000
2.2 หน่วยงานและผู้รับบริการ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจยั ที่ตีพิมพ์หรือ
คะแนนเฉลี่ย SSAP2-05 โครงการวิจัยด้านการทดสอบ การวัด
คะแนนเฉลี่ย
ได้รับความรู้และนาไปใช้
เผยแพร่
4.00
ประเมิน
5.00
ประโยชน์
การเรียนการสอน
(ฝ่ายการเรียนการสอน)
ไม่น้อยกว่า
2.3 งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง
SSAP2-09 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
ร้อยละ 40
ยอมรับ
(ฝ่
า
ยการเรี
ย
นการสอน)
ร้อยละ 10

บรรลุเป้าหมาย
X







จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ

2 เรื่อง

SSAP2-04

กิจกรรมสนับสนุนงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
(ฝ่ายการเรียนการสอน)

6 เรื่อง



จานวนอาจารย์ที่ได้นาเสนอผลงานวิจยั

2 คน

SSAP2-05

กิจกรรมสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย
(ฝ่ายการเรียนการสอน)

5 คน



สรุป : SSAP 2 ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ / 6 ตัวชี้วัด/ 6 โครงการ

4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ปี 2560
รหัส
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
3.1 บุคลากร และผู้รับบริการ จานวนครั้งที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง
SSAP5-35 โครงการพัฒนาบุคลากร
มีความรู้
ด้านการวัดและประเมิน
(รวมนิสิต บุคลากร ทั้งภายใน
ด้านการวัดและประเมิน
และภายนอก)
(ฝ่ายการเรียนการสอน)
จานวนครั้งของการให้การอบรมตามที่
SSAP5-35 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
10 ครั้ง
หน่วยงานต้องการ (รวมถึงการเป็นวิทยากร
ความต้องการของหน่วยงาน
ของคณาจารย์)
(ฝ่ายการเรียนการสอน)
3.2 การให้บริการวิชาการและ 1.จานวนครั้งของการให้บริการการสอบ
100 ครั้ง SSAP3-01 โครงการบริการการสอบ
บริการสอบ
(ประธานโครงการ)
2.ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการการสอบ
ค่าเฉลี่ย
SSAP3-01 โครงการบริการการสอบ
(ประธานโครงการ)
≥4.00

3.3 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
3.4 ช่องทางการเผยแพร่
ความรู้

ผลการดาเนินการ
2 ครั้ง

บรรลุเป้าหมาย


21 ครั้ง



130 ครั้ง



ค่าเฉลี่ย 4.66



ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ

ค่าเฉลี่ย
≥4.00

SSAP3-01

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
(ฝ่ายการเรียนการสอน)

ค่าเฉลี่ย 4.59



ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย
≥4.00
2 ฉบับ

SSAP3-01

โครงการบริการการสอบ
(ประธานโครงการฯ)
โครงการพัฒนาวารสารวิชาการให้มี
คุณภาพ
(บรรณาธิการ)

ค่าเฉลี่ย 4.78



จานวนวารสารที่ออกตามกาหนดเวลา

สรุป : SSAP 3 ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ / 7 ตัวชี้วัด/ 7 โครงการ

-

รอข้อมูล

X

5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ปี 2560
4.1 คณาจารย์ บุคลากร และ
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
นิสิต มีจิตสานึกและเข้าใจเรื่อง ของสานักทดสอบฯ
ร้อยละ 80
ศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ของมหาวิทยาลัยหรือภายนอก
ร้อยละ 10
จานวน โครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วมกับ
อย่างน้อย
มหาวิทยาลัย
3 ครั้ง / ปี

สรุป : SSAP 4 ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ / 3 ตัวชี้วัด/ 2 โครงการ

รหัส
SSAP5-27
SSAP5-28
SSAP5-28

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
โครงการที่หน่วยงานจัดขึ้น
(ประธานคณะกรรมการโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม)
โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 81.25

บรรลุเป้าหมาย


ร้อยละ 20



5 ครั้ง
1. เข้าร่วมโครงการถวายความ
อาลัยเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20
มกราคม 2560
2 . เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร วั น
มาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่
9 กุมถาพันธ์ 2560
3. เข้าร่วมโครงการวันวิสาขบู
ชา วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม
2560
4.เข้าร่วมโครงการวัน
อาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่
6 กรกฎาคม 2560
5. เข้าร่วมโครงการเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา
65 พรรษา วันจันทร์ที่ 24
กรกฎาคม 2560



6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เป้าประสงค์
5.1 มีการบริหารโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
5.2 มีระบบบริหารงาน
ที่ส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของ
สานักทดสอบฯ
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการประหยัด
พลังงาน

ปี 2560
ค่าเฉลี่ย
≥4.50
ค่าเฉลี่ย
≥4.00

รหัส
SSAP5-34

ค่าเฉลี่ยประโยชน์ของการได้รับจาก
กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย
≥4.00

-

โครงการ 5 ส
(รองผู้อานวยการ)

ค่าเฉลี่ย
4.50



5.3 มีระบบการสื่อสาร
ที่มีคุณภาพ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร

ค่าเฉลี่ย
≥4.00

-

โครงการพัฒนาช่องทางสื่อสาร
ที่มีความหลากหลาย
(รองผู้อานวยการ)

ค่าเฉลี่ย
4.50



5.4 มีระบบการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ

ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการตาม
แผน

ค่าเฉลี่ย
≥4.00

โครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ค่าเฉลี่ย
4.20



5.5 มีการพัฒนาระบบบุคคล
อย่างต่อเนื่อง

จานวนอาจารย์ประจาที่ยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการตามกรอบเวลา

ไม่น้อยกว่า
1 คน

SSAP5-39

โครงการการจัดการความรู้
(ฝ่ายการเรียนการสอน)

3 คน



ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนา

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

SSAP5-36

ร้อยละ
94



จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
โครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

SSAP5-36

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน
-โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ภายนอก

ร้อยละ
80



ค่าเฉลี่ย
≥4.00

SSAP5-30

ค่าเฉลี่ย
4.43



5.6 พัฒ นาระบบบริหารการ ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจในการเข้ า ร่ ว ม
จั ด การความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง โครงการ
ศิษย์เก่ากับสานักทดสอบ
สรุป : SSAP 5 ประกอบด้วย 6 เป้าประสงค์ / 9 ตัวชี้วัด/ 9 โครงการ

-

กิจกรรม/โครงการ
โครงการประเมินผลการบริหารงาน
(ผูอ้ านวยการฯ)
โครงการประหยัดพลังงาน
(รองผู้อานวยการ)

-โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดย สานัก
ทดสอบฯ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร
(รองผู้อานวยการฯ)

ผลการดาเนินการ
ค่าเฉลี่ย
4.01
ค่าเฉลี่ย
3.10

บรรลุเป้าหมาย
X
X

