
 

 

 

 

 

 

 

รายงานติดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 - 2566 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ   
ปีงบประมำณ พ.ศ 2564 

                     รำยงำนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำฯ เมื่อ วันที่ 1 เมษำยน 2564 
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รายงานติดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และรายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2564 - 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

รหัส เป้าประสงค์ ท่ี ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย  
3 ปี 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ)/ 

  แผนการด าเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงานความก้าวหน้า  
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

วงเงิน 
ใช้จ่ายจริง 

64 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 1. จัดท ำคลังข้อสอบ 
ที่ได้มำตรฐำน 

 จ ำนวนคลงัขอ้สอบ 1 ฐำน สร้ำงระบบ 
คลัง
ข้อสอบ 
มีจ ำนวน
ข้อสอบ    
ในคลัง  
อย่ำงน้อย 
100 ข้อ 

1.กำรสร้ำงองค์ควำมรูแ้ละ
พัฒนำกำรบรกิำรวิชำกำร ที่มี
คุณภำพเพื่อพัฒนำศกัยภำพ
มนุษย์ 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ในเทคโนโลย ี
ด้ำนกำรวัดและประเมินเพื่อ
กำรบริกำรวิชำกำร 
(ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร) 
    แบ่งออกเป็นกิจกรรม 5 

กิจกรรม 
(ส.ค. 62  -  ก.ค. 63) 

1.กิจกรรมจัดท ำ  
คลังข้อสอบ 
  (ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ) 
 
 

13,555,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 

 
 

 

 
กิจกรรมท่ี 1 และ 3    
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ด้วยกำรขออนุมัติ
งบประมำณเดิมได้ขอต้ัง
งบประมำณเพื่อจัดต้ัง
ศูนย์ทดสอบทำง
กำรศึกษำและจิตวิทยำ
ด้วยระบบดิจิตอล ต่อมำ
ทำงมหำวิทยำลัยได้อนุมัติ   
ให้ส ำนักทดสอบฯ
เปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน
งบประมำณเป็นเงินรำยได้
ของส่วนงำนฯ              
 
กิจกรรมที่ 2 มีข้อสอบ
พร้อมให้บริกำรและ    
อยู่ในระหว่ำงกำรสร้ำง
แบบทดสอบเพิ่มเติม  
โดยได้มีกำรจัดท ำบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ 
ทำงวิชำกำร (MOU)     
ไปแล้ว ระหว่ำงส ำนัก
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
และจิตวิทยำ มศว กับ 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำ
ภิวัฒน์ และ มหำวิทยำลัย
รังสิต  

         - - 

2. ศูนย์สอบภำษำไทย
ส ำหรับชำวต่ำงชำต ิ
ที่ได้มำตรฐำน 

 จ ำนวนศูนย์สอบภำษำไทย
ส ำหรับชำวต่ำงชำต ิ

 
1 ศูนย์ 

พัฒนำ
ข้อสอบ 
เข้ำคลัง
อย่ำงน้อย 
100 ข้อ 

2. กิจกรรมจดัท ำ
ศูนย์สอบภำษำไทย
ส ำหรับชำวต่ำงชำติ  
(อ.ยุวารินทร์ ธนกัญญา) 
 
 
 

3. ศูนย์ทดสอบ       
ทำงจิตวทิยำ          
ด้วยระบบดิจิทลั 

 จ ำนวนศูนย์บรกิำรสอบ
อิเลก็ทรอนิกส ์ 

 
1 ศูนย์ 

ระยะที่ 1 
ขออนุมัติ
โครงกำร

และ
ก่อสร้ำง 

3. ศูนย์บริกำรสอบ    
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
 (อ.ดร.พนัส จันทร์เปล่ง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 เป้าประสงค์ ท่ี ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย  
3 ปี 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ)/ 

  แผนการด าเนินงาน 
งปม.เงินรายได้ 

รายงานความก้าวหน้า  
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

วงเงิน 
ใช้จ่ายจริง 

64 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. กำรให้บรกิำร
วิชำกำรและกำรบริกำร
กำรสอบ 

  
จ ำนวนรอ้ยละ 
ของบุคลำกร ที่มีส่วนรว่ม 
ในกำรให้บรกิำรวิชำกำร
และกำรบรกิำรกำรสอบ 

 
ร้อยละ  
100 

 
ร้อยละ  
100 

(ต่อ) 
1.กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
และพัฒนำกำรบรกิำร
วิชำกำร ทีม่ีคุณภำพ
เพื่อพัฒนำศักยภำพ
มนุษย์ 

 
4. กิจกรรมบริกำร

วิชำกำรแก่สังคม  
(ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน) 
 

 
 
 

 

  
ไม่ได้ด าเนินการ 

ตำมที่ส่วนกิจกำร   

เพื่อสังคม มศว         

ได้อนุมัติให้ส ำนัก

ทดสอบฯ ด ำเนินงำน

โครงกำรบรกิำรวิชำกำร

แก่ชมุชน ประจ ำปี

งบประมำณ          

พ.ศ. 2563     

โครงกำรกำรบูรณำกำร

กำรวดัประเมินและ  

กำรวจิัยในกำรจัด   

กำรเรียนกำรสอน     

ณ จังหวัดนครนำยก ใน

วงเงิน 200,000 บำท  

โดยใช้งบประมำณ   

เงินรำยได้ ประจ ำปี 

พ.ศ. 2563 แผนงำน 

พื้นฐำนด้ำนกำรพฒันำ

และเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย์ฯ    

ซ่ึงมีผู้ช่วยศำตรำจำรย์ 

ดร.อจัศรำ ประเสริฐสนิ 

เป็นหัวหน้ำโครงกำร  

 

- - 

(ต่อ) เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (covid-19) จึงท ำ
ให้ส ำนักทดสอบฯ ไม่สำมำรถ
ด ำเนนิกำรโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมได้ 
ตำมประกำศมหำวทิยำลัย 
เรื่อง มำตรกำรกำรป้องกัน 
กำรแพรร่ะบำดของเชือ้ covid 
-19 (ฉบับที่ 11) ข้อ 6 กำรใช้
สถำนที่เพื่อกำรประชมุ
ฝึกอบรม ให้ผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของหัวหน้ำส่วนงำนหรอื    
รองอธิกำรบดทีี่ก ำกับดูแล   
ทำงโครงกำรจึงขออนุมัติ
ยกเลิกจัดโครงกำรกำรบูรณำ
กำรกำรวัดประเมินและ     
กำรวจิัยในกำรจัดกำรเรียน      
กำรสอน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 เป้าประสงค์ ท่ี ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย  
3 ปี 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ)/ 

  แผนการด าเนินงาน 
งปม.เงินรายได้ 

รายงานความก้าวหน้า  
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

วงเงิน 
ใช้จ่ายจริง 

64 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจ 

 

  
 
 
1. ร้อยละของหนว่ยงำน     

ที่มีควำมพึงพอใจ     
ระดับมำกขึน้ไป 

 
 
2. ร้อยละของหนว่ยงำน 

ที่ไม่มีควำมพึงพอใจ 

 
 

 
 

(ต่อ) 
ร้อยละ 90 

 
 

 
 

ร้อยละ 10 

  
 
 
 (ต่อ) 
ร้อยละ 90 
 

 
 
 

ร้อยละ 10 

 
 
 
 

(ต่อ) 
2. กำรรักษำและขยำย
ฐำนผูร้ับบริกำร 
 
 
 
 

 
 
 
          (ต่อ) 
โครงกำรอบรมพัฒนำ
ศักยภำพทำงกำรตลำด
(ฝ่ายบริการวิชาการ) 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

อยู่ระหว่ำงให้บริกำร    

กำรสอบ ซึ่งจะได้   

สรุปผลกำรด ำเนินกำร  

เมื่อแล้วเสร็จ             

ในรอบ 12 เดือน 

 

 

 

อยู่ระหว่ำงให้บริกำร    

กำรสอบ ซึ่งจะได้   

สรุปผลกำรด ำเนินกำร         

เมื่อแล้วเสร็จ             

ในรอบ 12 เดือน 

 

 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

6. สร้ำงควำมสมัพันธ์ 
ที่ดีกับผูร้ับบริกำร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และองคก์ร 

  
 
3. ร้อยละของหนว่ยงำน    
ที่ใช้บริกำรแบบตอ่เนือ่ง  

(2 ปี ขึ้นไป) ยังใช้ 
บริกำรอยู่ 

 
 
 

ร้อยละ 90 
 

 
 
 

ร้อยละ 70 

 
โครงกำรประชำสัมพนัธ์
หน่วยงำนส ำนกัทดสอบฯ 
/ งำนบรกิำรสอบ         
ให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำย    
(ฝ่ายบริการวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(ต่อ) 

รหัส เป้าประสงค์ ท่ี ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย  
3 ปี 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ)/ 

    แผนการด าเนินงาน 
งปม.เงินรายได้ 

รายงาน 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

วงเงิน 
ใช้จ่ายจริง 

64 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  7. แบบทดสอบและ
เครื่องมือวัดมีคุณภำพ
และมำตรฐำน 

 1.จ ำนวนแบบทดสอบ
มำตรฐำน 
 
2. จ ำนวนแบบทดสอบ    
สร้ำงและพฒันำตอ่ปี 

4 ฉบับ 
 
 

30 ฉบับ
ต่อปี 

4 ฉบับ 
 
 

30 ฉบับ 
ต่อปี 

3.กำรสร้ำงและพัฒนำ
แบบทดสอบมำตรฐำน 
เพื่อเพิม่กำรให้ 
บริกำรที่มีคุณภำพ 

โครงกำรประชุม           
เชิงปฏิบัติกำรสร้ำงและ
พัฒนำ เครื่องมือวัดและ
ประเมนิผล 
(ฝ่ายสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ) 

 

งบประมำณ
ทั้งสิ้น 

500,000 บำท 
 
แบ่งเป็น  
- โครงกำรประชุม           
เชิงปฏิบัติกำรสร้ำง
และพัฒนำ 
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล จ ำนวน
331,000 บำท 

 
- งบประมำณ          
อีกส่วนหนึ่ง 
จ ำนวน 169,000 
บำท น ำไปใช้ใน
กำรพัฒนำระบบ
เพื่อจัดท ำคลัง
ข้อสอบดิจิตอล 

 
 

-กิจกรรมที่ 2 
87,000 บำท      

 
 

 

 
กิจกรรมที่ 1 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2                    
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 
กิจกรรมที่ 1 
ก ำหนดให้มกีำรประชุมและ
วิพำกษ์แบบทดสอบทั้งหมด 
15 ครั้ง โดยมีกำรประชุม
และวิพำกษ์ ไปแล้ว 10 ครั้ง
และมีกำรวิพำกษ์
แบบทดสอบ เพิ่มเติมอีก   
13 ครั้ง  โดยได้แบบทดสอบ
จ ำนวน 10 วิชำ แบ่งเป็น
ระดับชั้นมัธยม 5 วิชำและ
ระดับชั้นประถมศึกษำ       
5 วิชำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2                

ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว และ

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

สร้ำงแบบทดสอบ

สมรรถภำพทำงกำรใช้

ภำษำอังกฤษ  (ฟัง พูด     

อ่ำน เขียน) 

 

  
กิจกรรมที่ 1 
งบประมำณ 

100,000 บำท 

ใช้เงินไป 

100,258 บำท 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 

ครั้งที่ 1 ใช้เงิน

ไป 14,691 

บำท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

รหัส เป้าประสงค์ ท่ี ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย  
3 ปี 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ)/ 

    แผนการด าเนินงาน 
งปม.เงินรายได้ 

รายงาน 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

วงเงิน 
ใช้จ่ายจริง 

64 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

   
(ต่อ) 

7. แบบทดสอบและ
เครื่องมือวัดมีคุณภำพ
และมำตรฐำน 

  
(ต่อ) 

1.จ ำนวนแบบทดสอบ
มำตรฐำน 
 
2. จ ำนวนแบบทดสอบ    
สร้ำงและพฒันำตอ่ปี 

 
(ต่อ) 

4 ฉบับ 
 
 

30 ฉบับ
ต่อปี 

 
(ต่อ) 

4 ฉบับ 
 
 

30 ฉบับ 
ต่อปี 

 
(ต่อ) 

3.กำรสร้ำงและพัฒนำ
แบบทดสอบมำตรฐำน 
เพื่อเพิม่กำรให้ 
บริกำรที่มีคุณภำพ 

 
(ต่อ) 

โครงกำรประชุม           
เชิงปฏิบัติกำรสร้ำงและ
พัฒนำ เครื่องมือวัดและ
ประเมนิผล 
(ฝ่ายสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ) 

  

(ต่อ) 
-กิจกรรมที่ 3 
60,600 บำท      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-กิจกรรมที่ 4 
58,700 บำท 

 
 
 
 
 

 
 

-กิจกรรมที่ 5 
31,000 บำท 

     
 

 

(ต่อ) 
กิจกรรมที่ 3 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

            
             กิจกรรมที่ 4 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 

 

 

กิจกรรมที่ 5                          

อยู่ระหว่างด าเนินการ  

กิจกรรมท่ี 3  
ได้ด ำเนินกิจกรรมไปแล้ว 2 ครั้ง 

-คร้ังท่ี 1 งำนสร้ำง
แบบทดสอบทำงจิตวิทยำ
และบุคลิกภำพ ได้
ด ำเนินกำรสร้ำงแบบทดสอบ
ทำงจิตวิทยำและบุคลิกภำพ 
และได้จัดประชุม วิพำกษ์ 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 
มกรำคม 2564 ยอด  
-คร้ังท่ี 2 ได้มีกำรจัดประชุม 
วิพำกษ์ งำนสร้ำง
แบบทดสอบทำงจิตวิทยำ
และบุคลิกภำพ ในวันจันทร์  
ที่ 18 มกรำคม 2564  
 
กิจกรรมท่ี 4                  
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ covid-19      
จึงได้เลื่อนกำรเชิญ
ผู้เชี่ยวชำญมำร่วมพัฒนำ
คุณภำพแบบวัดด้ำนจิตพิสัย       
และซึ่งจะได้สรุปผลกำร
ด ำเนินกำรเมื่อแล้วเสร็จ    
ในรอบ 12 เดือน 
 
กิจกรรมท่ี 5 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำ
ระบบและมีกำรรวบรวม
จัดเก็บข้อสอบไปบ้ำงแล้ว  
 
 
 

  

 

กิจกรรมที่ 3 
- ครั้งที่ 1  

จ ำนวน   

4,944 บำท 

ครั้งที่ 2 

จ ำนวน   

5,163 บำท 

 

 

กิจกรรมที่ 4       

-    บำท 

 

 

 

กิจกรรมที่ 5         

-    บำท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

รหัส เป้าประสงค์ ท่ี ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย  
3 ปี 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ)/ 

    แผนการด าเนินงาน 
งปม.เงินรายได้ 

รายงาน 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

วงเงิน 
ใช้จ่ายจริง 

64 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

   
 
8. กำรหำคุณภำพ         
ของแบบทดสอบ 

  
 
จ ำนวนแบบทดสอบ          
ที่มีคุณภำพ 

 
 
ร้อยละ 50 
ของจ ำนวน
ฉบับ
ข้อสอบ     
ที่สร้ำงและ
พัฒนำ 

 
 
ร้อยละ 50 
ของจ ำนวน
ฉบับข้อสอบ 
ที่สร้ำงและ
พัฒนำ 

 
(ต่อ) 

3.กำรสร้ำงและพัฒนำ
แบบทดสอบมำตรฐำน 

เพื่อเพิม่กำรให้ 
บริกำรที่มีคุณภำพ 

 
 

โครงกำรศึกษำคณุภำพ
แบบทดสอบภำคสนำม 
 (ฝ่ายสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ) 

 
 

150,000 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนแบบเข้มข้น 
โดยมีกำรวิพำกษ์เครื่องมือ
วัดผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด       
22 ครั้ง ได้มีกำรวิพำกษ์
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์     
ไปแล้ว 19 ครั้ง   
ได้แบบทดสอบจ ำนวน     
10 วิชำ แบ่งเป็นมัธยมศึกษำ    
5 วิชำ และประถมศึกษำ     
5 วิชำ 
 
 
 
 
 
 

  

ใช้เงินไป

100,003 บำท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

รหัส เป้าประสงค์ ท่ี ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย  
3 ป ี

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ)/ 

    แผนการด าเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงาน 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

วงเงิน 
ใช้จ่ายจริง 

64 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 1. ผู้รับบริกำรมีควำมรู้
ด้ำนกำรวัด 
และประเมิน 

 1.จ ำนวนหลักสูตร   
ฝึกอบรม 

3 หลักสูตร 1  
หลักสูตร 

1. กำรสร้ำงและพัฒนำ
หลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้น    
ที่เนน้กำรจดัประสบกำรณ์ตรง 
 

โครงกำรสร้ำงและพฒันำ
หลักสูตรอบรม online     
(ฝ่ายการเรียนการสอน) 
 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ได้ด ำเนินกำรสร้ำงหลักสูตร
ออนไลน์ 1 หลักสูตร เป็น
หลักสูตรกำรประเมินสมรรถนะ 
โดยจะเปิดใช้ในปี 2564 ซึ่งผ่ำน
กำรวิพำกษ์ จำกผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วจ ำนวน 2 ท่ำน และมีกำร
ปรับแก้เพื่อรอส่งมหำวิทยำลัย        
ในปีกำรศึกษำภำค 1/2564 
เนื่องจำกมีกำรชะลอกำรใช้
หลักสูตรฐำนสมรรถนะและ  
รอส่งพร้อม Module ที่มหำลัย
ให้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
จัดท ำ  

  

2.จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 150 คน 
 

50 คน 
ต่อปี 

 2.หลักสูตรปรญิญำโท        
ที่ได้มำตรฐำน 
ตำมเกณฑ์ AUN-QA 
 

 1. มีข้อมูลผลกำรเรียนรู ้
ที่คำดหวัง  

มีกำร
ด ำเนนิกำร

ครบทั้ง  
3 ตัวชี้วัด 

มีกำรด ำเนิน 
กำรตำม
เกณฑ์ 
AUN-QA 
ครบทั้ง 
11 ข้อ 
(ต่อเนื่อง) 

1. กำรพัฒนำหลักสูตร 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำวิทยำกำร 

 กำรประเมินให้เป็นที่ยอมรับ  
โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนสำกล 

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรเพื่อเข้ำสู่เกณฑ์ 
AUN-QA 
(ฝ่ายการเรียนการสอน) 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรพัฒนำ 
ศักยภำพนิสิต 
(ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน) 
 
 
 
 
 
 

35,000 
บำท 

 
 
 
 
 
 

 
 
80,0000 

บำท 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 

กิจกรรมมีทั้งหมด 3 กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ได้ด ำเนินกำร     

จัดกิจกรรมไปแล้ว เมื่อวันที่  23 

กุมภำพันธ์ 2564 

ส่วนกิจกรรมที่ 2 และ 3        

จะรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม             

ในรอบ 12 เดือน 

กิจกรรมมีทั้งหมด 4 กิจกรรม 

1. ได้ด ำเนินกิจกรรมที่ 1         

ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 

2563 

2. ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่ 2 

ไปแล้วในวันที่ 20 ธันวำคม 

2563   ส่วนกิจกรรมที่ 3 และ 4         

จะรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  เมื่อ

เสร็จสิ้นกิจกรรมในรอบ 12 เดือน 

 กิจกรรมท่ี 1   

ใช้เงินไป 

11,200 บำท 

 

 

   

กิจกรรมท่ี 1   

ใช้เงินไป

9,497.72 

บำท 

 

กิจกรรมท่ี 2   

ใช้เงินไป 

22,122 บำท 

2. มีกำรปรับปรุงรำยวชิำ 
ในหลักสูตร  
3. มีหลักสูตรที่ผ่ำน          
กำรปรับปรุงตำม
กระบวนกำร     
AUN-QA 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  (ต่อ) 

รหัส เป้าประสงค์ ท่ี ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย  
3 ป ี

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ)/ 

    แผนการด าเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงาน 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

วงเงิน 
ใช้จ่ายจริง 

64 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 3. พัฒนำวำรสำรเพื่อ
ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยให้มี
คุณภำพ  ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน อว.  และอยู่
ในฐำน TCI 

 1.วำรสำรวิชำกำรมีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน อว.
วำรสำรวิชำกำรอยู่ในฐำน 
TCI 

 

วำรสำร 
วิชำกำร 

อยู่ในฐำน 
TCI 

 

วำรสำร 
วิชำกำร 

อยู่ในฐำน 
TCI 

 

1. กำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้    
ด้ำนกำรวัดและประเมนิ    
ด้วยกำรเผยแพร่ผ่ำนวำรสำร 
เพื่อให้ส ำนกัทดสอบฯ        
เป็นแหล่งของนวัตกรรมและ
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรวัดและ
ประเมนิ 

โครงกำรพัฒนำ
วำรสำรวิชำกำร           
ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำน อว. 
(คณะกรรมการด าเนนิงาน   
วารสาร) 

50,000 
บำท 

 
ด าเนินการแล้ว 

ได้ด ำเนินกำรในเรื่อง

วำรสำรฯ ฉบับที่ 102 

กรกฎำคม - ธันวำคม 

2563 เสร็จสิ้นแล้ว 

และอยู่ระหว่ำง     

กำรด ำเนินกำรเผยแพร่

วำรสำรฯ  ฉบับที่ 103 

มกรำคม - มิถุนำยน 

2564 

 

 

 

 วำรสำรฯ  

ฉบับที่ 102  

ใช้เงินไป 

29,500 บำท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 
 

รหัส เป้าประสงค์ ท่ี ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย  
3 ป ี

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ)/ 

    แผนการด าเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงาน 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

วงเงิน 
ใช้จ่ายจริง 

64 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 1.ผลกำรประเมนิ
คุณภำพกำรศกึษำ
เป็นไปตำมเกณฑ์   
ที่มหำวทิยำลัย
ก ำหนด 

 คะแนนผลกำรประเมนิ
องค์กรโดยใช้ EdPEx 
(คะแนนเต็ม 700) 

200 

คะแนน 

200

คะแนน 

1. กำรพฒันำคุณภำพ
กำรศกึษำเพือ่กำรด ำเนินกำร 
ที่เป็นเลิศ ของส ำนกัทดสอบฯ  
 
 

โครงกำรตรวจประกนั
คุณภำพ 
(รองผู้อ านวยการ         
ฝ่ายบริหาร) 
 

50,000 
บาท 

 
ด าเนินการแล้ว 

-ระดับคณะ                                

ได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 - 5 เสร็จสิ้นแล้ว

และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเขียน

รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

-ระดับหลักสูตร                           

มีทั้งหมด 3 กิจกรรม           

ด ำเนินกำรไปแล้ว 1 กิจกรรม            

กิจกรรมท่ี 1 วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 

ส่วนกิจกรรมท่ี 2-3 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

และจะรำยงำนผลเมื่อเสร็จสิ้นกำร

ด ำเนินกำร ในรอบ 12 เดือน 

 

 กิจกรรม      

ที่ 1 - 5      

ใช้เงินไป     

2,968 บำท 

 

กิจกรรมที่ 

1            

ใช้เงินไป 

8,775 บำท 

 

 2.กำรบริหำรและ      
กำรสือ่สำรในองคก์ร   
ทุกระดับด้วยระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

 ร้อยละของบุคลำกรและ
นิสิตทีเ่กี่ยวข้องกับงำน
หลักสูตรที่มกีำรสือ่สำร    
ในองค์กรด้วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 1. กำรส่งเสรมิบุคลำกร              
ให้มีสมรรถนะในกำรสือ่สำร        
ด้ำนกำรบริหำรและกำร
ประชุมในองค์กรด้วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
- จัดท ำระบบกำร
สื่อสำรดว้ยระบบ    

  เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- จัดอบรมบุคลำกร 
- ติดตำมประเมนิผล
กำรเข้ำใช้งำนของ
บุคลำกร 
 (ผอ.สนง.ส านกั
ทดสอบฯ             
 นักวิชาการคอมฯ  
 HR และฝ่ายต่างๆ) 

- จัดท ำระบบกำรสื่อสำร      
ด้วยระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ    

 

จัดอบรมบุคลำกร                

ยังไม่ด าเนินการ 

 
 

ติดตำมประเมนิผลกำรเข้ำใช้
งำนของบุคลำกร 
ด าเนินการแล้ว 

 

    

1.กำรจัดท ำระบบกำรสื่อสำรฯ          
ได้ด ำเนินกำรทดลองและอยู่ระหว่ำง
กำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรสื่อสำร
ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 
2. กำรจัดอบรมบุคลำกรยังไม่ได้
ด ำเนินกำรเนื่องจำกสถำนกำรณ์   
covid-19 
 
 
3.กำรติดตำมประเมินผลกำรเข้ำใช้งำน
ของบุคลำกร ได้มีกำรจัดท ำระบบ
สำรสนเทศในกำรขอใช้ห้องและมีผู้เข้ำ
มำใช้ระบบอย่ำงต่อเนื่องและเป็น
ประจ ำท ำให้สำมำรถเก็บข้อมูลกำรใช้
ห้องและไม่เกิดกำรใช้ห้องซ้ ำซ้อน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน 
 
 

รหัส เป้าประสงค์ ท่ี ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย  
3 ป ี

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ)/ 

    แผนการด าเนินงาน 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงาน 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

วงเงิน 
ใช้จ่ายจริง 

64 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ด าเนิน 
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 1.มีงำนวจิัย            
ด้ำนกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรวัด
และประเมนิ 

 1.จ ำนวนโครงกำร 
ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ      
องค์ควำมรู้ของ 
ส ำนักทดสอบฯ 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
3 โครงกำร 

 ไม่น้อย
กว่ำ 
1 

โครงกำร 

1.กำรสนับสนุนทนุวิจัย 
โดยส ำนักทดสอบฯ  
มีกำรก ำหนดหัวขอ้วิจัย 
ที่สอดคลอ้งกับ 
กำรพัฒนำควำมรู้และงำน
บริกำรของส ำนกัทดสอบฯ 
 
 

กจิกรรมเผยแพร่
ประชำสัมพนัธ ์
ข้อมูลที่เกี่ยวกับงำนวิจัย
(คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย) 

 
630,000 

บำท 

 

            อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

โครงกำรที่น ำมำใช้      
ในกำรพัฒนำ องค์ควำมรู้    
ด้ำนกำรวัดและประเมิน 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร    
3 โครงกำร ซึ่งโครงกำร  
ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรวัด
และประเมินอยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำรพัฒนำ
เครื่องมือและเตรียมสร้ำง
เครื่องมือเพื่อตรวจสอบ
คุณภำพและปรับแก้ให้
สมบูรณ์ต่อไป 
 

  

 2.บุคลำกรสำย
วิชำกำรมกีำรตีพมิพ์
ผลงำนวิจัย 
ที่อยู่ในฐำน TCI 
กลุ่ม 1 หรือ 
Scopus หรอืฐำน
ระดับนำนำชำต ิ
ตำมที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด 
 

 2. ร้อยละของบุคลำกร       
สำยวิชำกำรที่ตีพิมพ์
ผลงำนวิจัยที่อยู่ในฐำน TCI 
กลุ่ม 1 หรือ Scopus หรอื
ฐำนระดับนำนำชำติตำมที่ 
ก.พ.อ. ก ำหนด 
 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
3 เรื่อง 

ไม่น้อยกว่ำ       

1 เรื่อง 

1.บุคลำกรสำยวิชำกำร  
ที่ตีพิมพ์ผลงำนวิจัย       
ที่อยูใ่นฐำน TCI กลุ่ม 1      
หรือ Scopus หรือฐำน

ระดับนำนำชำติตำมที่ 
ก.พ.อ. ก ำหนดจ ำนวน  

4 คน คิดเป็น 33.33% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 

รหัส 

 เป้าประสงค์ ท่ี ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย  
3 ป ี

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

กิจกรรม/โครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

งปม.เงิน
รายได้ 

รายงาน 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

วงเงิน 
ใช้จ่ายจริง 

64 ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 1.คณำจำรย์ 
บุคลำกร นิสิตและ
บุคคลทั่วไป เข้ำร่วม
กิจกรรมและมีควำม
เข้ำใจเรื่องวัฒนธรรม
และศิลปะ 
 
 

 1. ร้อยละของผูเ้ข้ำรว่ม
กิจกรรมมีควำมเข้ำใจ
เรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ  

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

 ไม่น้อย
กว่ำ 

ร้อยละ 80 

1.ส่งเสริมให้มกีิจกรรมอนรุักษ์
สืบสำน สร้ำงสรรคว์ัฒนธรรม
และศิลปะ 
 

โครงกำรอนุรกัษ์สืบ
สำนและสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมและศิลปะ  
(รองผู้อ านวยการ    
ฝ่ายบริหารและ
แผนงาน) 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ ส ำนักทดสอบฯ ให้ควำม
ร่วมมือในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกับมหำวิทยำลัย  
ทุกครั้ง 
 
 

  

2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร   
 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
15 คน 

ไม่น้อยกว่ำ      

15 คน 

โครงกำรกำรจดัท ำ
แผนงำน 
สร้ำงเครอืข่ำยกิจกรรม
ทำงวัฒนธรรมระหว่ำง
หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย         
(รองผู้อ านวยการ    
ฝ่ายบริหารและ
แผนงาน) 
 
 

- 
 

 
ด าเนินการแล้ว 

 
ส ำนักทดสอบฯได้ด ำเนินกำร
ตำมศูนย์วัฒนธรรมและ
ศิลปะโดยให้ควำมร่วมมือ  
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม    
กับมหำลัยทุกครั้ง 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


