
 
สรุปผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา                           

ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557   และวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 

ณ ห้องปฐมบริบท  ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

.............................................................................. 
1. ชื่อโครงการ    
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา                           
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 2. หน่วยงานรับผิดชอบ  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

3. หลักการและเหตุผล  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความส าคัญด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบดูแลงานด้าน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  กลไก  และกระบวนการของการประเมิน และพัฒนามาตรฐาน  ตัว
บ่งชี้ที่สะท้อนเป้าหมายพันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้
หน่วยงานทุกระดับมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มี
การควบคุม  การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นสถาบันหนึ่งในมหาวิทยาลัยที ่ต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สถาบันฯจึงเห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการพัฒนาองค์กร
ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อีกทั้งจากผลการวิจัยเรื่อง ศึกษา
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  พบว่าบุคลากร
ในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบันฯ            
จึงจัดให้มีการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  เพื่อให้ความรู้              
แก่บุคลากรของสถาบันฯ  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและน าไปสู ่การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 บุคลากรในสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  จ านวน  18 คน  และวิทยากร 2 คน 
  

5. งบประมาณ  

 งบรายจ่ายอ่ืน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  แผนงาน : อนุรักษ์  ส่งเสริมและพัฒนา

ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 35,000 บาท                 

(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)         

 

 



   

 6. การประเมินโครงการ 
 แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมจัดอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557              
จ านวน 18 ชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 เพศ   

  ชาย 9  คน  ร้อยละ 50.0 
  หญิง 9  คน  ร้อยละ 50.0 

2.2 ต าแหน่ง 
1. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน     18  คน  ร้อยละ 100 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นประเด็นต่างๆ ที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 

2.1 ความคิดเห็นต่อโครงการ 

หัวข้อ 
จ านวนคน : ร้อยละ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก  (4) 
ปานกลาง 

(3) 
น้อย  
(2) 

น้อยที่สุด  
(1) 

1. ท่านคิดว่าท่านมีความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

4 : 22.2 14 : 77.8 - - - 

2. ท่านมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ 12 : 66.7 6 : 33.3 - - - 
3. ท่านมีความตระหนักในการท างานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

16 : 88.9 2 : 11.1 - - - 

4. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน 

13 : 72.2 5 : 27.8 - - - 

5. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม และมีประโยชน์ 16 : 88.9 2 : 11.1 - - - 
 
2.3 ควรโครงการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป หรือไม่ 
 - ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย จ านวน  18 คน เห็นด้วยร้อยละ 100 

การประเมินโครงการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ระดับความพึงพอใจ 
1. บุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จากจ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจ

หลักการแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

บุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 95.4 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจหลักการแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 
91.8 
ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ร้อยละ 88.0 



   

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 - เป็นกิจกรรมที่ดี สร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 
 - ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  
 
 

.............................................................................. 


