
 
 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา                           
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑. ชื่อโครงการ 
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา                           
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  อินทร์จันทร์    ประธานโครงการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ   รองประธานโครงการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ     รองประธาน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมฯ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ    รองประธาน 
นางจันทิรา       จิตวีระ      กรรมการ 
นายสุรชัย    ทุหมัด      กรรมการ      
นางสาวกานต์รวี       ชมเชย      กรรมการ 

 นายจาระไน        ไชยโยธา    กรรมการ 
 นางสาวอุษณีย์    เล้าเจริญ              กรรมการ 
 นายวิวัฑฒน์        สมตน     กรรมการ 
 นางสาวณิภาภรณ์  ดวงแก้ว     กรรมการ 
 นางสาวมาลัยพร     เทวะประสิทธิ์พร    กรรมการ 
 นายกฤศณัฏฐ์       ดิลกศิริธนภัทร์    กรรมการ 
 นางสาวธนัญญา      กลมเกลียว    กรรมการ 
 นายปยุต   ถิระสาโรช    กรรมการ 
 นางสาวณัฐนันท์    บัวงาม     กรรมการ 
 นายจีรวัฒน์     วิทยากรณ์    กรรมการ 

นายตวัน   รักแผน     กรรมการ 
 นายภูวศิษฐ์   สุริยชัยโยธิน    กรรมการ 
 นางสาวจิตภาพร     เกษประดิษฐ์    กรรมการ 
 นายสมภพ        จันเพ็ง     กรรมการ 

นางสาวณิชาภัทร     จาวิสูตร     กรรมการและเลขานุการ 

๔. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความส าคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงานรับรองมาตรฐานแล ะประเมินคุณภาพการศึกษา                  
(องค์กรมหาชน) (สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ(ก.พ.ร.) โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบดูแลงานด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  



 
 

 
 

กลไก  และกระบวนการของการประเมิน และพัฒนามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเป้าหมายพันธกิจ และภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการควบคุม  การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นสถาบันหนึ ่งในมหาวิทยาลัยที ่ต ้องได้ร ับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื ่อง  สถาบันฯจึง เห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการพัฒนาองค์กรในทุกด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อีกทั้งจากผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  พบว่าบุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบันฯ จึงจัดให้มีการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา                
แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสถาบันฯ  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน           
และน าไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 
๕.  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาระบบบริหารที่ มีคุณภาพโดยใช้ เครื่ องมือทางการบริหาร                     
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

๖. วัตถุประสงค ์
 ๖.๑  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ๖.๒  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ห้องปฐมบริบท  ชั้น ๑  และห้องเอกฉันท์  ชั้น ๓  อาคารประสานมิตร   
 
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 บุคลากรในสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  จ านวน  ๒๒ คน  และวิทยากร ๒ คน 
 
๙.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ๖.๑  บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๕  ของจ านวนผู้เข้าร่วม 
 ๖.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวปฏิบัติที่ดีในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 ๖.๓  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
๑๐. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
บุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  การสอบถาม ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้ เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ       
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 

การสอบถาม แบบส ารวจความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

การสอบถาม แบบส ารวจความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

 

 
๑๑. ระยะเวลาด าเนินการ 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗   และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗    
 
 
๑๒. แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ขออนุมัติโครงการ       /      
๒.ประสานงานฝ่ ายประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ 

      /      

๓. ด าเนินกิจกรรม        /     
๔. สรุปผลประเมินผลโครงการ        /     

 
 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรมีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพและสามารถด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้                
อย่างมีระบบ  และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ก าหนดการ 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

วันพุธที่   ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องปฐมบริบท  ชั้น  ๑  อาคารประสานมิตร 

----------------------------------------------- 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕  น.  ลงทะเบียน 

๐๘.๔๕ – ๑๒.๐๐  น. การอภิปรายหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานสนับสนุน

วิชาการ  องค์ประกอบที่ ๑    องค์ประกอบที่ ๔   องค์ประกอบที่ ๕     

องค์ประกอบที่๖    องค์ประกอบที่ ๗   องค์ประกอบที่ ๘  องค์ประกอบที่ ๙

อภิปรายโดย  คุณขนิษฐา  สินสงวน  และคุณศิริขวัญ  ญาณปัญญา   

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐   น.  การอภิปรายหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานสนับสนุน 

   วิชาการ  องค์ประกอบที่ ๑    องค์ประกอบที่ ๔   องค์ประกอบที่ ๕      

   องค์ประกอบที่๖    องค์ประกอบที่ ๗   องค์ประกอบที่ ๘  องค์ประกอบที่ ๙ 

   (ต่อ) อภิปรายโดย วิทยากรจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ๒ ท่าน  

---------------------------------------------------- 

หมายเหตุ :   รับประทานอาหารอาหารว่างระหว่างการอภิปราย 

ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ก าหนดการ 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

วันอังคารที่   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องเอกฉันท์  ชั้น  ๓   อาคารประสานมิตร 

------------------------------------------------------------------------------------- 

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕  น.  ลงทะเบียน 

๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕  น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

   ระหว่างผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะและบุคลากรในหน่วยงาน   

   องค์ประกอบที่ ๑  และองค์ประกอบที่ ๗ 

๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.  รับประทานอาหารว่าง   

๑๑.๐๐  - ๑๒.๓๐  น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

   ระหว่างรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะและบุคลากร 

   ในหน่วยงาน  องค์ประกอบที่ ๔  องค์ประกอบที่ ๕    

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐  น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐   น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

   ระหว่างรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะและบุคลากร 

   ในหน่วยงาน  องค์ประกอบที่ ๖  องค์ประกอบที่ ๘ 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

   ระหว่างรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะและบุคลากร 

   ในหน่วยงาน  องค์ประกอบที่ ๙   

---------------------------------------------------- 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 



 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


