
๑ 

         โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
....................................................... 

 
๑. ชื่อโครงการ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  

 

๓. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก”  เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  อีกทั้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษามีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา  คณะวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  ครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การผลิต
บัณฑิต  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันที่ให้ความส าคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบดูแลงานด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  กลไกและกระบวนการของการ
ประเมินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน)(สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) 
และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
พัฒนามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเป้าหมายพันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  โดยก าหนดให้มีการ
ควบคุม  การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่ ง เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการหน่วยงานหนึ่ งในมหาวิทยาลัย                          
ศรีนครินทรวิโรฒ  จึงเห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการพัฒนาองค์กรในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  มีเป้าหมายสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อน าไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

๔. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ประ เด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่  ๕  พัฒนาระบบบริห า รที่ มี คุณภาพโดยใช้ เ ค รื่ อ งมื อทางการบริ ห า ร                     

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนาผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 
 
 



๒ 

    

๖. สถานที่ด าเนินการ 
ณ  ห้องเอกฉันท์  ชั้น ๓  อาคารประสานมิตร 
 

๗. 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 
 นายยุคลวัชร์       ภักดีจักริวุฒิ์    กรรมการ 
 นางสาวมาลัยพร     เทวะประสิทธิ์พร    กรรมการ 
 นายอัครวินท์       นิยมเดชา    กรรมการ 
 นางสาวธนัญญา      กลมเกลียว    กรรมการ 
 นางสาวสโรชา      เมฆอรุณ    กรรมการ 
 นายปยุต   ถิระสาโรช    กรรมการ 
 นางสาวณัฐนันท์    บัวงาม     กรรมการ 
 นายตวัน   รักแผน     กรรมการ 
 นางกุสุมาลย์   ศิริโภคานนท์    กรรมการ 
 นางสาวจิตภาพร     เกษประดิษฐ์    กรรมการ 
 นายสมภพ        จันเพ็ง     กรรมการ 

นางสาวณิชาภัทร     จาวิสูตร     กรรมการและเลขานุการ 
           

๘. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ๘.๑  บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๕  ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 ๘.๒  บุคลากรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
 ๘.๒  ผลการประเมินประกันคุณภาพหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 
๙. วิธีการด าเนินการ 
 ๙.๑ ด าเนินการท าวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง การศึกษาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555 
 ๙.๒ จัดการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 ๙.๓ เก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๙.๔ ประเมินผลกิจกรรม 
 ๙.๕ จัดด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                                                                                                                                                                                                                               
๑๐.  แผนการด าเนนิการ 

 

รูปแบบกิจกรรม ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ขออนุมัติโครงการ    /         
๒. อบรมประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

   /         

๓. ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

   / / /       

๔. ท าวิจัยสถาบันด้านการประกัน
คุณภาพ เรื่อง การศึกษาความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของ บุคลากรสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

   

/ / / 

      

๕. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
SAR 

     /       

๖. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

      /      

๗. รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

       /     

 
๑๑. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ๖  เดือน 
 
 
 
 
 



๔ 

 
 

๑๒.  งบประมาณค่าใช้จ่าย   
๓๐,๐๐๐ บาท 

รูปแบบกิจกรรม ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ 

  

 

๑๓
,๓

๘๐
   

 

     

๒. กิ จกร รมตรวจประ เมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน 

    

    

 

๑๖
,๖

๒๐
      

            
๑๓.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๓.๑   การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

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



๕ 

 
ก าหนดการ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่   ๒๑  มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องเอกฉันท์  ชั้น  ๓   อาคารประสานมิตร 

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

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕  น.  ลงทะเบียน 

๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕  น. การอภิปรายหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  

โดย ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  

๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง   

๑๑.๐๐  - ๑๒.๓๐  น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ   

   และบุคลากรภายในหน่วยงาน 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐  น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐   น.  การอภิปรายหัวข้อ แนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้และข้อมูลประกอบการพิจารณา 

   ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ   

   โดย รองศาสตราจารย์กัญญดา  อนุวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบ 

   และประกันคุณภาพการศึกษา  และนางสาวพนารี  สายพัฒนะ 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และผู้อบรม 

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

 
หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ก าหนดการ 

         โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องเอกฉันท์  ชั้น ๓  อาคารประสานมิตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐  น.  ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กล่าวต้อนรับและรายงานผลการด าเนินงาน 

(น าเสนอผลงานของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ) 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐  น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประชุมวางแผนและด าเนินการประเมิน

คุณภาพการศึกษา   

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ณ ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 2 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ)   

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 2 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ณ ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 2 

๑๔.๔๐ – ๑๖.๐๐ น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

และประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  

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

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


