
 

 
 

 

แผนการประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากเป็นเรื่องที่
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัย ครบคลุมตามภารกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ให้สอดคล้องกับภาระงานประจ า เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน  

นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนผลการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือติดตามและตรวจสอบการท างานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ 

 

 

 

 
                                                                                    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต 

                                                                                   รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
(เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563) 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 

นโยบายการประกันคุณภาพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

เป็นระบบ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่

เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รวมทั้ง

นิสิต มีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการสร้าง

คุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ครอบคลุมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

2. เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยปีการศึกษา 2562 เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานและได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

3. เพ่ือให้บุคลากรภายในวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 
 



กลยุทธ์การประกันคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องครอบคลุม 3 ด้าน คือ การควบคุม (Control) 

การตรวจสอบ (Audit) และการประเมิน (Assessment) 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  

5. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรไปสู่ระดับสากลโดยใช้เกณฑ์ (AUN-QA) ที่เน้นการพัฒนามุ่งสู่ Expected 

Learning Outcome (ELO) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. หลักสูตรของวิทยาลัยได้รับการรับรองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 

University Network Quality Assurance : AUN-QA) 



ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน ได้ด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการสอดคล้องตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) และเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น  

ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการพัฒนาระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีนโยบายอย่างชัดเจนให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) เป็นคณะท างานที่ท าหน้าที่พัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพระดับ

คณะและระดับหลักสูตร ด าเนินการรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ท าหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรของ

วิทยาลัย จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร)เสนอต่อวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีโครงสร้างการบริหารงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของวิทยาลัย เพ่ือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม     ที่ปรึกษา 

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ     ประธานกรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ   กรรมการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่ชุมชน     กรรมการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์  กรรมการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบงานและระบบดิจิทัล    กรรมการ 

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและวิทยบริการ     กรรมการ 

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์   กรรมการ 

หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร     กรรมการ 

หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล     กรรมการ 

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อและนวัตกรรมการสื่อสาร กรรมการ 

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ กรรมการ 

นางสาววิรงรอง ว่องวิทย์       กรรมการ 

นางสาวสุธาดา นุกูลวุฒิโอภาส      กรรมการ 

นางสาวณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา      กรรมการ 

นางสาวยลวี ฉัตรศิริเวช       กรรมการ 

นางสาววิลาวัลย์ ม่วงพลับ       กรรมการ 

นายอเนก สังสระน้อย       กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สังสระน้อย     กรรมการและเลขานุการ 



โดยให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนด และทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

3) วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะของวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

4) ก ากับดูแล ติดตาม และให้การสนับสนุน และขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

5) ด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

6) ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล รายการหลักฐานอ้างอิง เพื่อประกอบการ

เขียนรายการผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ 

7) พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าวิทยาลัย 

8) เข้าร่วมประชุม สัมมนา และอบรมที่วิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ระบบ  กลไก 
 
P 
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 จัดส่งผลประเมินให้กับมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ทบทวนผลการประเมินตัวบ่งช้ี 

ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ตั้งค่าเป้าหมายตัวบ่งช้ี 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

/ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

/ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

- จัดท าแผนงานประกันคณุภาพ 

- จัดท าคู่มือประกันคณุภาพ 

 

- แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

- ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมินคณุภาพ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

- ด าเนินการตามแผนงาน 

- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารเกีย่วกับประกันคณุภาพ 

- ผู้บริหาร / บุคลากร / นิสติ 

- คณะกรรมการประกันคณุภาพ

การศึกษา  

- จัดท ารายงานประเมินตนเอง  

- ติดตามการด าเนินงานตามแผน 

- ติดตามผลรอบ 6 เดือน 

- ติดตามผลรอบ 12 เดือน 

- ผู้บริหาร / บุคลากร  

- คณะกรรมการประกันคณุภาพ

การศึกษา  

- จัดท ารายงานประเมินตนเอง  

- วิพากษ์และปรับปรุงรายงาน  

- ประเมินคณุภาพการศึกษา 

- จัดท ารายงานผลการประเมิน 

- ผู้บริหาร 

- คณะกรรมการประกันคณุภาพ 

- คณะกรรมการประเมิน 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  



แผนการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบและกลไกในการ
ประกันคณุภาพอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลมุ 3 ด้าน คือ การ
ควบคุม (Control) การ
ตรวจสอบ (Audit) และการ
ประเมิน (Assessment) 

มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ครอบคลมุทั้ง 3 ด้าน 
การควบคุม (Control)  
การตรวจสอบ (Audit)  
การประเมิน (Assessment) 

• วางแผนการด าเนินงานด้าน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

• ด าเนินการตามแผน มีการ
ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

• มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

• เข้ารับการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ทั้งใน
ระดับหลักสตูร และระดับ
คณะ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส.ค.62 - ก.ค.63 ฝ่ายประกันคณุภาพ 
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 

พัฒนาระบบฐานข้อมลูและ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การประกันคณุภาพการศึกษา 

ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูล พื้นฐาน 
Common Data Set 

ครอบคลมุฐานข้อมูล พ้ืนฐาน 
Common Data Set 

• จัดท าฐานข้อมูลหลักสตูร 

• จัดท าฐานข้อมูลภาวะการมี
ท างานท าของบัณฑิต / ผู้ใช้
บัณฑิต 

• ก ากับ ติดตามฐานข้อมูล
ผลงานวิชาการในระบบ 
HURIS 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส.ค.62 - ก.ค.63 ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
ฝ่ายประกันคณุภาพ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

พัฒนาวิทยาลัยเพื่อเป็น
องค์กรสู่ความเป็นเลศิตาม
เกณฑ์คณุภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (EdPEx)  

• รายงานโครงร่างองค์กร (OP) 

• รายงานผลการด าเนินงาน 
หมวดที่ 1 – 7 

• จัดท ารายงานแผนพัฒนา
คุณภาพ Improvement 
Plan 

กิจกรรม : การวิเคราะหผ์ลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2561 และ
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

XXX, XXX  คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

   กิจกรรม : จดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR - EdPEx)  
โดยรายงานตอบเกณฑ์ในระดับ 
Overall Requirement ในแต่ละ
หมวด เน้นการรายงานผลการ
ด าเนินงานควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน 

XXX, XXX  คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

   กิจกรรม : วิพากษ์รายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (SAR -EdPEx) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนรับการประเมิน 

XXX, XXX  คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

   กิจกรรม : จดัท าเอกสารและ
ตรวจประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx)   

100,000. - มิ.ย. - ส.ค. 63 คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพหลักสตูรไปสู่
ระดับสากลโดยใช้เกณฑ์ (AUN-
QA) ที่เน้นการพัฒนามุ่งสู่ 
Expected Learning 
Outcome (ELO) 

ด าเนินการประกันคณุภาพ
หลักสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA 
: Intermediate Level 

รายงานผลองค์ประกอบท่ี 1 
SAR AUN-QA Criteria 1-11 

กิจกรรม : จดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR - AUN 
QA)  Workshop 11 Criteria 
(แยกตามหลักสตูร) 

XXX, XXX 7 – 9 ม.ค. 63   อาจารยผ์ู้สอนทุก
หลักสตูร 
ฝ่ายประกันคณุภาพ 

   กิจกรรม : การวิพากษ์รายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑ์
การประกันคณุภาพ (SAR 
AUN-QA) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
(แยกตามหลักสตูร) ก่อนรับ
การประเมิน 

XXX, XXX  คณะกรรมการ
บริหารและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
ฝ่ายประกันคณุภาพ 

   กิจกรรม : จดัท าเอกสารและ
ตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเกณฑ์ 
AUN-QA  

100,000. - พ.ค. - ก.ค. 63 คณะกรรมการ
บริหารและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
ฝ่ายประกันคณุภาพ 

เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาให้กับบุคลากร 

บุคลากรของวิทยาลยัได้รับ
ความรู้ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพ จ านวน 1 ครั้ง 
/ปีการศึกษา 

กิจกรรม : อบรมให้ความรู้การ
บริหารหลักสตูรสู่คณุภาพตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการ
วิเคราะหผ์ลการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 

XXX, XXX 28 พ.ย. 2562   อาจารยผ์ู้สอนทุก
หลักสตูร 
ฝ่ายประกันคณุภาพ 


