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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  
 ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย                 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินงานตามภารกิจท้ัง 
4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการท่ีท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็น
ท่ีจะต้องเร่งด าเนินการ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, หน้า 1 -2) ดังนั้นในการด าเนิน
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการประกันคุณภาพ 
 ท้ังในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัดก าแพงเพชร มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในจังหวัดซึ่งมีพันธกิจ (Mission)ได้แก่ 1) ผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน 2) สร้างองค์ความรู้  งานวิจัย งานสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                    
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5) ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ 6) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพันธกิจ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 3) พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแก่
ชุมชน 4) อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน                   
5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาย่างมีคุณภาพ และ 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และได้ก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่า “ความรู้คู่ชุมชน”               
ซึ่งหมายถึง คณาจารย์ บัณฑิต นักศึกษามีความรู้ สามารถน าความรู้ไปสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2557, หน้า 30) 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นอาคารศูนย์ภูมิภาคศึกษา                     
มีช่ือว่าหอศิลปะดุริยนาฏ ต้ังอยู่ เลขท่ี 69 หมู่  1 ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร มีการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าท่ีและภารกิจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม  การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวัฒนธรรมและการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมท้ังการพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของท้องถิ่น ของ
จังหวัด และของชาติ 

นอกจากนี้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังด าเนินงานในฐานะท่ีเป็นหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร  ด าเนินการตามแผนงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดล้อม ซึ่งแต่เดิมตามพระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.2522 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ัง “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม วิทยาลัยครูก าแพงเพชร”             
เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2533 เพื่อท าหน้าท่ีช่วยปกป้อง รักษา ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาวัฒนธรรม
ของชาติ ในป ีพ.ศ.2534 ศูนย์ดังกล่าวให้เรียกว่า “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชรวิทยาลัยครูจังหวัด 
ก าแพงเพชร”จนกระท่ัง เมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเห็นสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้ไว้ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2547 จึงได้ปรับเปล่ียนช่ือเป็น“ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม”เป็นต้นไป  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อปลูกจิตส านึกและเกิดความหวงแหนให้กับนักศึกษาและประชาชน  เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและในระดับสากล               
ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน  เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกับจัดให้มีการบริการวิชาการ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แก่ท้องถิ่น บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ท านุบ ารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่  1   บริเวณอาคารที่ต้ังส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ 
ปรัชญำ  สืบสานภูมิปัญญา เสริมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม  
วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานท่ีอนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ 

เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
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พันธกิจ  
1. ท านุบ ารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น สู่สากล 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านศิลปะแลวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล 
3. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นๆ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

 
เป้ำประสงค์ 

1.  ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมท านุบ ารุง เผยแพร่ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2.  นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความตระหนักและเห็นคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนและให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน 

4.  มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
5.  บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอื่น ๆ 
6.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

เป้ำหมำยหลัก 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัย  อนุรักษ์  พัฒนา เสริมสร้าง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 อนุรักษ์  ส่งเสริม  ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วฒันธรรมอาเซียน 
 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
2. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน  
4. สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอืน่ ๆ 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 



อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 

และกิจการพิเศษ 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

โครงสร้ำงองค์กรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   

 
 
 
 
 
  
 
 

-  งานแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ  
-  งานด้านวิจัยดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
-  งานบริการวิชาการ 
-  ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ 
พันธกิจอ่ืน ๆ  
-  งานส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

-  งานส่งเสริม ท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
-  งานท านุบ ารุง อนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณี 
-  งานสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

-  งานพัฒนาหอศิลปะดุริยนาฏ 
-  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 
-  ฐานข้อมูล และห้องสมุดด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

- ธุรการ/เลขานุการ 
- การเงิน/พัสดุ/ครุภัณฑ์ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- สื่อ สิ่งพิมพ์ 
 

 

- จัดแสดงนทิรรศการ 
- อบรมให้ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- แหล่งเรียนรู้สายพันธุ์กล้วย 
- บริการสถานที่ในงานพิธีการต่างๆ 
 

- งานประกันคุณภาพ 
- พัฒนาบุคลากร 
- ติดตามและประเมินโครงการ 
- รายผลด าเนินงานประจ าปี 
-  การควบคุมภายในและการบริหาร    
ความเส่ียง 

 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถ่ิน 

 
 
 

รองผูอ้ านวยการฝา่ยบริหาร รองผูอ้ านวยการฝา่ยแผนและวิจยั รองผูอ้ านวยการฝา่ยสง่เสรมิและเผยแพร ่
ศลิปะและวฒันธรรม 

รองผูอ้ านวยการฝา่ยหอศลิปะและวฒันธรรม 

หัวหน้ำพิพิธภณัฑสถำนจังหวดัก ำแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 

และกิจการพิเศษ 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ งานแผนและวิจยั งานสง่เสรมิและเผยแพรศ่ลิปะ 
และวฒันธรรม 

งานหอศิลปะและวฒันธรรม งานบริหาร งานพพิธิภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 
(เรือนไทย)  

 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถ่ิน 

 
 
 

หัวหน้ำพิพิธภณัฑสถำนจังหวดัก ำแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ 



บทบำทและหนำ้ที่ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เพื่อปลูกจิตส านึกและเกิดความหวงแหนให้กับนักศึกษาและประชาชน  เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและในระดับสากล ท านุ
บ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พร้อมกับจัดให้มีการบริการวิชาการ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่น บูรณา
การด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  ท านุบ ารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โดยในการบริหารงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีคณะกรรมการการประจ าส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม  ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ   ประภัสสร  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เช่ียวชาญประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
นางสาวธฤษวรรณ   ธรรมสอน         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
ดร.ศุภโชคชัย    นันทศรี        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมนักศึกษาและจัดหารายได้  
อ.อนุลักษณ์     อาสาสู้         รองผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายและส่งเสริมเผยแพร่ 

ศิลปะและวัฒนธรรม   
อ.วนัสนันท์      นุชนารถ     รองผู้อ านวยการฝ่ายศิลปกรรมและภูมิทัศน์   
อ.พิมพ์นารา     บรรจง    รองผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารและสารสนเทศ 
นางสาวสุวลัย    อินทรรัตน์      รักษาการ  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  

     ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
 ฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ  มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบงานธุรการ การเงิน พัสดุ การบริหารงาน
ส านักงาน งานประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์    หัวหน้าฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ   ประจ าฝ่าย 
อ.อาชัญญา     ศรีวรรธนศิลป์   ประจ าฝ่าย 
นายปณัยกร    ธรรมสอน    ประจ าฝ่าย 
นางสาวจีรวรรณ  ผ่ึงบางแก้ว   ประจ าฝ่าย 
ฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษำและจัดหำรำยได้ มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบงานวิจัย  

การจัดหารายได้และกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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ฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรมและจัดหำรำยได้  
อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร    หัวหน้าฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรมและจัดหารายได้  
อ.วีรวรรณ แจ้งโม้     ประจ าฝ่าย  
อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว     ประจ าฝ่าย  
อ.นงลักษณ์ จันทร์พิชัย     ประจ าฝ่าย 
 
ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ  
อ.ธนกิจ โคกทอง     หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
อ.พบพร เอี่ยมใส     ประจ าฝ่าย  
อ.บัญชา วัฒนาทัศนีย์     ประจ าฝ่าย  
อ.เอกวุฒิ โลหะการก     ประจ าฝ่าย  
ฝ่ำยเครือข่ำยและส่งส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบงานด้านเครือข่าย

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมท านุบ ารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และงานท านุบ ารุง 
อนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด้วย 

นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง    หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและส่งเสริมเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม 

 ผศ.เยาวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษา   ประจ าฝ่าย 
นางสาวสุวลัย     อินทรรัตน์   ประจ าฝ่าย 
อ.สายสุนีย์        ผาสุขคีรี    ประจ าฝ่าย 
นายปณัยกร       ธรรมสอน   ประจ าฝ่าย 
นางสาวจีรวรรณ    ผ่ึงบางแก้ว   ประจ าฝ่าย 
อ.อาทิตยา ธานีรัตน์     ประจ าฝ่าย 

 อ.ศศิธร ศิริรัตน์     ประจ าฝ่าย 
 อ.อรรถพล สุยะวงษ์    ประจ าฝ่าย 

ฝ่ำยศิลปกรรมและภูมิทัศน์  มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบงานด้านศิลปกรรม ออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์  
และหอศิลป์ส่งเสริมจัดแสดงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

อ.สายพิณ   เขียวมูล     หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม 
อ.วัชรัศน์    ศรีวิริยะกิจ     ประจ าฝ่าย 
อ.ณัฐพงศ์   บุญครอบ    ประจ าฝ่าย 
ฝ่ำยภูมิทัศน์     
อ.นิฐิณี      ทองแท้    หัวหน้าฝ่ายภูมิทัศน์  
อ.อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล   ประจ าฝ่าย 
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อ.ฉัตรชัย    อยู่เกิด    ประจ าฝ่าย 
ฝ่ำยสื่อสำรและสำรสนเทศ มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบด้านการส่ือสาร การจัดการส่ือสารสนเทศ

และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ เว็บไซด์และส่ือสังคมออนไลน์ 
อ.นันทนัช     ตนบุญ    หัวหน้างานฝ่ายส่ือสารและสารสนเทศ 
อ.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์    ประจ าฝ่าย 
อ.ชญาน์นันท์   ศิริกิจเสถียร   ประจ าฝ่าย 
นางสาวจีรวรรณ    ผ่ึงบางแก้ว   ประจ าฝ่าย 
ฝ่ำยพิพิธภัณฑ์จังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ มีหน้าท่ีจัดแสดงนิทรรศการอบรมให้ 

ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นแหล่งเรียนรู้สายพันธุ์กล้วย และบริการสถานท่ีในงานพิธีการต่างๆ 
นางชนิกา     ศรีวรรธนศิลป์   หัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์จังหวัดก าแพงเพชร  

เฉลิมพระเกียรติ  
ผศ.เยาวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษา   ประจ าฝ่าย 
นางจันทนา  คุ้มกล่ า    ประจ าฝ่าย 
นางสาวจารี  ช่ืนชอบ    ประจ าฝ่าย 
นายปณัยกร    ธรรมสอน    ประจ าฝ่าย 

 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถ่ิน จังหวัดก ำแพงเพชร  มีหน้าท่ีดูแล
รับผิดชอบงานด าเนินการจัดท าแผนงาน งบประมาณ และด าเนินการตามแผน และเข้าร่วมการประชุม
ภาคี จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยอนุรักษ์ฯ และจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 ผศ.เยาวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษา   หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ 
 ผศ.วัลลภ         ทองอ่อน    กรรมการประจ าหน่วยอนรุักฯ 
 น.ส.ธฤษวรรณ   ธรรมสอน   เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยอนุรักษ์ฯ 
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ส่วนท่ี  2  
ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนและแผนภูมิกำรปฏิบัติงำน 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 
ต ำแหน่ง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป   
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
1. ก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.1  แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.2  ส าเนาแจ้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.3  ก าหนดวันประชุม ตรวจสอบวันเวลาจากคณะกรรมการ เพื่อนัดประชุม 
 1.4  ท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 1.5  จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการประชุมเพื่อการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
 1.6  ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
 1.7  จัดท าสรุปรายงานการประชุม 
 1.8  จัดท าประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
2.  จัดท ำแผนประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.1  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดท าแผนประกันคุณภาพการศึกษา 
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.2  ด าเนินการเสนอแผนประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ให้กับ
คณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.1  ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักศิลปะและวัฒนธรรม                 
เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ.และ 
สกอ.และก าหนดวันส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
 3.2.  ติดตามผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
สมศ.และ สกอ.   
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3.3  รวบรวมข้อมูลแต่ละองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ.
และ สกอ.  เพื่อจัดท าเล่มรายงาน 
4. จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินตนเอง (SAR) 
 4.1  รวบรวมเอกสารหลักฐานแต่ละองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา สมศ.และ สกอ.   
 4.2  ด าเนินการแยกเอกสารและติดหมายเลขเอกสารตามหลักฐานแต่ละองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ.และ สกอ.   
 4.2  ด าเนินการแสกนเอกสารตามหลักฐานแต่ละองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา สมศ.และ สกอ.  และน าเข้าระบบ CHE ของมหาวิทยาลัย 
 
5. รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรกำรประเมินตนเอง (SAR) 

5.1  ด าเนินการแจ้งวัน และเวลา ให้กับผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ.และ สกอ. เพื่อรวมตอบและช้ีแจงกับคณะกรรมการตรวจประเมิน 

5.2  จัดเตรียมหลักฐานให้กับคณะกรรมการตรวจประเมิน  
5.3  ด าเนินการตอบและช้ีแจงในองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษา สมศ.และ สกอ. ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.  ด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินตนเอง (SAR) 
 6.1  ด าเนินการแก้ไขเล่ม SAR ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตนเอง 
 6.2  จัดท ารูปเล่มส่งตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินตนเองก าหนดหลังจากแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
 
7.  จัดท ำแผนกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินตนเอง (SAR) 
 7.1  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตนเอง (SAR) 
 7.2   จัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตนเอง (SAR) 
 7.3  น าเสนอแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตนเอง (SAR) ต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักศิลปะแลวัฒนธรรม และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 



11 
 

 

แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อแผนก/กลุ่มงำน   งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  ชื่อ กระบวนกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม 
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง    มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำนที่จัดท ำ  ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน วันที่จัดท ำ   9  พฤษภำคม  2560 SOP No. ASL01 
มีผลบังคับใช้ ............./................../..............  ปรับปรุงคร้ังที่  ......../................../...............  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…………….. หน้ำที่ : 1 จำก 9 

 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
คณะกรรมกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
มหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

เร่ิมต้น 

แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ส าเนาค าสั่งแจกคณะกรรมการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก าหนดวันประชุม ตรวจสอบ
วันเวลาจากคณะกรรมการ 

เชิญประชุมคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

จัดเตรียมรายละเอียด
ประกอบการประชุมการ

ก าหนดนโยบายการประกันฯ 

ก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน 
อแผนก/กลุ่มงำน   งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  ชื่อ กระบวนกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม 
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง    มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำนที่จัดท ำ  ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน วันที่จัดท ำ 9  พฤษภำคม  2560 SOP No. ASL01 
มีผลบังคับใช้ ............./................../..............  ปรับปรุงคร้ังที ่ ......../................../...............  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…………….. หน้ำที่ : 2 จำก 9 

 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
คณะกรรมกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
มหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

  

 

จัดท าสรุปรายงานการประชุม 

แก้ไขนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จัดท าประกาศนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
นโยบายการประกัน 
คุณภาพการศึกษา พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พิจารณา 
ผ่าน 

ด าเนินการประชุม 
การก าหนดนโยบายการ

ประกันฯ 
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แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อแผนก/กลุ่มงำน   งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  ชื่อ กระบวนกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม 
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง    มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำนที่จัดท ำ  ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน วันที่จัดท ำ 9  พฤษภำคม  2560 SOP No. ASL01 
มีผลบังคับใช้ ............./................../..............  ปรับปรุงคร้ังที่  ......../................../...............  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…………….. หน้ำที่ : 3 จำก 9 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
คณะกรรมกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
มหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
จัดท าแผนประกันคุณภาพ

การศึกษาของส านักฯ 

เร่ิมต้น 

ก าหนดวันประชุม ตรวจสอบ
วันเวลาจากคณะกรรมการ 

เชิญประชุมคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

จัดเตรียมรายละเอียด
ประกอบการประชุมการจัดท า
แผนประกันคณุภาพของส านักฯ 

ด าเนินการประชุม 
การจัดท าแผนประกันคุณภาพ

ของส านักฯ 
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แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อแผนก/กลุ่มงำน   งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  ชื่อ กระบวนกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม 
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง    มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำนที่จัดท ำ  ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน วันที่จัดท ำ 9  พฤษภำคม  2560 SOP No. ASL01 
มีผลบังคับใช้ ............./................../..............  ปรับปรุงคร้ังที่  ......../................../...............  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…………….. หน้ำที่ : 4 จำก 9 

 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
คณะกรรมกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
มหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

ตรวจสอบ  
แผนการประกัน 

คุณภาพการศึกษา พิจารณา 
ผ่าน อนุมัติแผนประกันคณุภาพ

การศึกษาของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

แก้ไขแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ไม่ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อแผนก/กลุ่มงำน   งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  ชื่อ กระบวนกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม 
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง    มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำนที่จัดท ำ  ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน วันที่จัดท ำ 9  พฤษภำคม  2560 SOP No. ASL01 
มีผลบังคับใช้ ............./................../..............  ปรับปรุงคร้ังที่  ......../................../...............  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…………….. หน้ำที่ : 5 จำก 9 

 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
คณะกรรมกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
มหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) และรับตรวจจาก
คณะกรรมการภายนอก 

เร่ิมต้น 

ก าหนดวันประชุม ตรวจสอบ
วันเวลาจากคณะกรรมการ 

เชิญประชุมคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

จัดเตรียมรายละเอียด
ประกอบการประชุมการจัดท า
รายงานการปะเมินตนเอง(SAR) 

ด าเนินการประชุม 
ชี้แจงแต่ละองคป์ระกอบและ

ตัวชี้วัด สมศ. และ สกอ. 
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แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อแผนก/กลุ่มงำน   งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  ชื่อ กระบวนกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม 
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง    มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำนที่จัดท ำ  ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน วันที่จัดท ำ 9  พฤษภำคม  2560 SOP No. ASL01 
มีผลบังคับใช้ ............./................../..............  ปรับปรุงคร้ังที่  ......../................../...............  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…………….. หน้ำที่ : 6 จำก 9 

 

ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
คณะกรรมกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
มหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ด าเนินการติดตามผู้ริบผดิชอบ
แต่ละองคป์ระกอบและตัวชี้วัด 

สมศ. และ สกอ. 

จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  

รวมรวมข้อมูลแต่ละ
องค์ประกอบและตัวชี้วัด 

สมศ. และ สกอ. 

พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

แก้ไขรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของส านักฯ 

จัดท าเอกสารหลักฐานและ  
คีย์ข้อมูลลงระบบ CHE  

 
รายงานการประเมิน 
ตนเอง (SAR) ส านักฯ 

เตรียมการเข้าตรวจประเมิน 
ตามรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของส านักฯ  
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แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อแผนก/กลุ่มงำน   งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  ชื่อ กระบวนกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม 
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง    มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำนที่จัดท ำ  ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน วันที่จัดท ำ 9  พฤษภำคม  2560 SOP No. ASL01 
มีผลบังคับใช้ ............./................../..............  ปรับปรุงคร้ังที่  ......../................../...............  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…………….. หน้ำที่ : 7 จำก 9 

 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
คณะกรรมกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
มหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
แจ้งวันและเวลาการเข้าตรวจ
ให้กับคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาของส านักฯ 

จัดเตรียมหลักฐานแต่ละ
องค์ประกอบและตัวชี้วัด  

สมศ. และ สกอ. 

 

ชี้แจงแต่ละองคป์ระกอบและ
ตัวชี้วัดให้กับคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน 
 

แก้ไขรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

 

พิจารณา 

ผ่าน 
 

รายงานการประเมิน 
ตนเอง (SAR) ส านักฯ 

ตรวจสอบรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของส านักฯ 

ไม่ผ่าน แก้ไขรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของส านักฯ 
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แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อแผนก/กลุ่มงำน   งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  ชื่อ กระบวนกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม 
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง    มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำนที่จัดท ำ  ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน วันที่จัดท ำ 9  พฤษภำคม  2560 SOP No. ASL01 
มีผลบังคับใช้ ............./................../..............  ปรับปรุงคร้ังที่  ......../................../...............  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…………….. หน้ำที่ : 8 จำก 9 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
คณะกรรมกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
มหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
จัดท าแผนการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

เร่ิมต้น 

ก าหนดวันประชุม ตรวจสอบ
วันเวลาจากคณะกรรมการ 

เชิญประชุมคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

จัดเตรียมรายละเอียด
ประกอบการประชุมการจัดท า

แผนการปรับปรุงฯ 

ด าเนินการประชุม 
การจัดท าแผนการปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะฯ 
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แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อแผนก/กลุ่มงำน   งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  ชื่อ กระบวนกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม 
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง    มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำนที่จัดท ำ  ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน วันที่จัดท ำ 9  พฤษภำคม  2560 SOP No. ASL01 
มีผลบังคับใช้ ............./................../..............  ปรับปรุงคร้ังที่  ......../................../...............  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…………….. หน้ำที่ : 9 จำก 9 
 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
คณะกรรมกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
มหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 
แผนการปรับปรุงตาม 

ข้อเสนอแนะฯ พิจารณา 

แก้ไขแผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะฯ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน อนุมัติแผนการ
ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประเมินตนเอง 

พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล  นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
วันเดือนปีเกิด  27 พฤศจิกายน 2521 
สถานท่ีเกิด  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 
ท่ีอยู่   200/107  ต.สระแก้ว  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  
สถานท่ีท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   69  หมู่ท่ี1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  62000 
 
ประวัติการศึกษา  -  พ.ศ. 2543   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   -  พ.ศ. 2555    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาบัญชีมหาบัณฑิต  
     คณะบัญชี การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ  
      
ประวัติการท างาน -  พ.ศ. 2543-2546    เจ้าหน้าท่ีประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

-  พ.ศ. 2546-2548    พนักงานบัญชี  การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดก าแพงเพชร 
-  พ.ศ. 2548-2550    อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  

       โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร   
-  พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
 

ต าแหน่งบริหาร  -  พ.ศ. 2553-2557    หัวหน้าส านักงาน ประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   -  พ.ศ.2558             รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภำคผนวก 
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ค าสั่งส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ท่ี   ๐๑๒/๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (SAR) ในแต่ละปี
การศึกษา  หลังส้ินสุดปีการศึกษานั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสร็จตามเวลา
ท่ีก าหนด ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการของส านักฯ รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง โดยมีรายช่ือ
คณะกรรมการจัดท าประกันคุณภาพดังนี้ 

๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ   ประภัสสร   ประธานกรรมการ 
๑.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษา กรรมการ 
๑.๓  นางสาวธฤษวรรณ   ธรรมสอน          กรรมการ 
๑.๔  ดร.ศุภโชคชัย    นันทศรี         กรรมการ 
๑.๕  อาจารย์อนุลักษณ์    อาสาสู้         กรรมการ 
๑.๖  อาจารย์วนัสนันท์      นุชนารถ     กรรมการ 
๑.๗  อาจารย์พิมพ์นารา     บรรจง   กรรมการ 
๑.๘  นางสาวสุวลัย    อินทรรัตน์       กรรมการ 

 ๒.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงานผลการประเมิน
ตนเอง รวมท้ังจัดท าและรวบรวมหลักฐานตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ   ประภัสสร   รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๒ 
๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษา รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๑ 
๒.๓  ดร.ศุภโชคชัย    นันทศรี         รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๔ 
๒.๔  อาจารย์อนุลักษณ์    อาสาสู้         รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๑ 
๒.๕  อาจารย์วนัสนันท์      นุชนารถ     รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๒ 
๒.๖  อาจารย์พิมพ์นารา     บรรจง   รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๓ 
๒.๗  นางสาวสุวลัย    อินทรรัตน์       รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๑ , ๒. 
๒.๘  นางสาวธฤษวรรณ   ธรรมสอน          รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๑ , ๒.๖ 

                 รับผิดชอบในการประสานงานและจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินตนเอง 
      



23 
 

 

  ๒.๙  นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง  รับผิดชอบจัดท าเอกสารน าเสนอการประเมินตนเอง   
    ๒.๑๐ นายปณัยกร  ธรรมสอน   รับผิดชอบบันทึกเอกสารหลักฐานเข้าระบบประกันคุณภาพ   
    ๒.๑๑ นางสาวจีรวรรณ  ผ่ึงบางแก้ว  รับผิดชอบบันทึกเอกสารหลักฐานเข้าระบบประกันคุณภาพ   

๓.  นโยบายด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.๑   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรภายในส านักฯ 
๓.๒   ส่งเสริมให้บุคลกรในส านักฯ มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.๓   สนับสนุนให้น าผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาและปรับปรุงงาน 
 

มาตรการ 
๑.  พัฒนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
๒.  ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๓.  ก าหนดให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ 
๔.  ก าหนดให้มีการน าผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯไปปรับปรุง 

พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
๕.  ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่

สาธารณชน 
 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร) 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 
เร่ือง นโยบายและแนวด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
***************** 

 
เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร มีคุณภาพตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลโดยท่ัวไป  ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

 
นโยบายข้อที่ 1 ก าหนดให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนที่

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน  
1.1 ก าหนดให้มีแผนกลยุทธ์ แผนท่ียุทธศาสตร์ ท่ีแสดงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ    

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมและเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ระดับพื้นท่ี อันได้แก่ เขตพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนล่าง จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดตาก  

1.2 ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี  
1.3 ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน  
 
นโยบายข้อที ่2 ปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  
2.1  พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2.2 จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2.3 ด าเนินการใหส้ านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการความรู้  
 

 นโยบายข้อที ่3 สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร การเรียนการ
สอน และท้องถ่ิน  
 3.1 ก าหนดให้การสร้างและพัฒนานักวิจัยเป็นภารกิจท่ีส าคัญเป็นอันดับแรกของการพัฒนา
งานวิจัยของส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทาวิจัย การจัดหาแหล่ง
ทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ การจัดหาพี่เล้ียง ท่ีปรึกษาในการทาวิจัย  
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3.2 ส่งเสริมงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีท าเป็นคณะบุคคล เพื่อใหก้อ่เกิดการพัฒนางาน  
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสร้างความช านาญและความมั่นใจให้กับนักวิจัยหน้าใหม่  

3.3 ก าหนดให้มีการบูรณาการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจอื่น ๆ ของส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม  

3.4 สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพได้รับการยอมรับในวารสารหรือ
ในเวทีระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ  

 
นโยบายข้อที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาคน ชุมชนท้องถ่ินให้อยู่ดีมีสุข                

มีวัฒนธรรม ศีลธรรม อาชีพ พึ่งพาตนเองได้  
4.1 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะส้ัน ระยะยาว ตามความต้องการการพัฒนาตนเองของ

ท้องถิ่น  
4.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรของท้องถิ่นด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์              

ความช านาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ  
 4.3 ศึกษารวบรวมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นต้นทุนในการหรือร่วมด าเนินการพฒันา
ท้องถิ่น  

4.4 ส่งเสริมการท าวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในท้องถิ่น โดยประสานขอรับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากหน่วยสนับสนุนการวิจัยระดับชาติ ท้ังนี้ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการ และส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพี่เล้ียง หรือท่ีปรึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถและประสบการณ์ในการศึกษา
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น  

 
นโยบายข้อที่ 5 ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน มีการด าเนินงาน และร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
5.1 ก าหนดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  

5.2 ก าหนดให้มีการด าเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 
ท้องถิ่น  

5.3 ก าหนดให้มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
5.4 ก าหนดให้มีการวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและการบูรณาการงานวิจัยด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และพันธกิจอื่น ๆ  
5.5 ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนาเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม  เพื่อการเผยแพร่และ

แลกเปล่ียนวัฒนธรรมในประเทศ และต่างประเทศ  
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5.6 ก าหนดให้มีการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 
นโยบายข้อที ่6 ก าหนดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและ

บริการ  
6.1 ก าหนดให้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 6.2 ปฏิรูปการด าเนินงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักบริหารราชการท่ีดีและใช้ การจัดการ
ความรู้ในทุกหน่วยงาน  

6.3 ก าหนดค่านิยมหลักของส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นหลักคิดร่วมกันและใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติขององค์กรเพื่อให้บุคลากรยึดถือในการท างาน  

6.4 ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคลากร โดยให้มีความเช่ือมโยงกับระบบการ
ประเมินผลงานและการพิจารณาความดี ความชอบ  

6.5 ด าเนินการให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นคุณลักษณะคนท างานรุ่นใหม่ เช่น สามารถสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับและปรับตัวกับการ
เปล่ียนแปลง ไม่ยึดติดรูปแบบเดิม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท างานเชิงรุก กล้าคิด กล้าท า                
มีทักษะการบริหารจัดการ มุ่งความส าเร็จของงาน มีจิตบริการ ท างานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ  

6.6 ส่งเสริมให้มีการสร้างการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice) เพือ่พัฒนาหน่วยงาน  
6.7 จัดท าฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  
6.8 พัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้วยการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 

และหน่วยงานในต่างประเทศ  
6.9 ก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงด้านนโยบายกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการเงิน งบประมาณ ด้านการ
ด าเนินงานและด้านความเส่ียงจากสถานการณ์ภายนอก  

6.10 ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย  
6.11 ก าหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับโดยคณะกรรมการท่ีมีความเป็น

อิสระ  
6.12 ใหม้ีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตาม

ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการจากส านักงาน ก.พ.ร และ                  
น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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นโยบายข้อที ่7 ให้ทุกหน่วยงานมีระบบ / กลไกการประกันคุณภาพภายในของตนเอง  
7.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยเน้นให้มีการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 7.2 แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

7.3 ก าหนดตัวชี้วัดสมรรถนะ (Key Performance Indicator) ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ ซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นมาตรฐาน/ปัจจัย/องค์ประกอบหรืออืน่ๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะส าคัญท่ีจะพัฒนาให้เกิด
คุณภาพตามเอกลักษณ์ของมหาวิยาลัยและตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  

7.4 ก าหนดใหม้ีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพ โดยก าหนดเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

7.5 ก าหนดให้มีการรายงานการประเมินตนเองเมือ่ส้ินปีการศึกษา โดยนาเสนอรายงานภายใน      
31 กรกฎาคม ของทุกปี  

7.6 ดาเนินการให้บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ตระหนักว่าการประกันคุณภาพเป็นงาน 
ประจ าท่ีต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลงานท่ีเป็นรูปธรรม ตรวจสอบ และประเมินได้  

7.7 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าโครงการ กิจกรรม              
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด  

7.8 ก าหนดให้มีการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร เพื่อพัฒนาการท างานด้านประกัน
คุณภาพของบุคลากร ด้วยวงจรคุณภาพ P D C A ของเดมมิ่ง  

7.9 ก าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด  
7.10 ก าหนดให้มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
7.11 ก าหนดให้มีการน าผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
7.12 สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงาน

ภายในและภายนอก  
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7.13 ด าเนินการให้มีการน าข้อมูล ข่าวสาร และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เพื่อให้สังคมภายนอกได้รับทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการตามปรัชญา  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี  9  มิถุนายน   2559 

 
 
       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา) 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
คร้ังที่  4  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

วันที่  20 เมษำยน  2559  เวลำ  13.30 น. 
ณ หอศิลปะดุริยนำฏ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

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

กรรมกำรที่มำประชุม 
1.  ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา    ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
2.  นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  
3.  อาจารย์ประพล     จิตคติ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย  
4.  อาจารย์อนุลักษณ์   อาสาสู้       รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
5.  อาจารย์ศุภโชคชัย  นันทศรี       รองผู้อ านวยการฝ่ายหอศิลปะและวัฒนธรรม  

 
เร่ิมประชุมเวลำ  13.30 น. 
 
ระเบียบวำระที่ 1 เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
   1.1 การจัดโครงการเผยแพร่และแลกเปล่ียนศิลปะและวัฒนธรรม 
   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้ก าหนดจัดโครงการเผยแพร่และแลกเปล่ียน
ศิลปะและวัฒนธรรม ในระหว่างวันท่ี  26 – 30 เมษายน 2559  ณ  Royal  University of Fine Arts 
(RUFA)  ประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความร่วมมือทางการศึกษา เป็นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล                     เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย และเพื่อให้
นักศึกษาและบุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ได้รับประโยชน์ จากประสบการณ์ตรงในการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีระดับชาติ  
   มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 
   1.2 การส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมการเรียนการสอนและ
การวิจัย  
   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมการบูรณาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมการเรียนการสอนและการวิจัย ระหว่างวันท่ี 12-14  มิถุนายน  2559  ณ  
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้
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ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนสอนและการวิจัย 2.เพื่อเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้การบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
   มติที่ประชุม   คณะกรรมการเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุม คร้ังที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558   

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี  
3 ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันท่ี  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลา 13.30 น. ณ หอศิลปะดุริยนาฏ                   
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2558                  
โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวำระที่ 3 เร่ืองน ำเสนอเพื่อพิจำรณำ 
   3.1  การจัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดโครงการการบริหารวิชาการ                      
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่ชุมชน                     
โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการจัดโครงการสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์ของท่ี
ระลึก กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา โดยน ามาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้การผลิตสินค้าของท่ีระลึกจากผ้าทอ และใน
ปีงบประมาณ 2559  ส านักฯ  ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเดิม คือ กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนอง
จอกพัฒนา  มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผู้เช่ียวชาญ และ
มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับชุมชน                     โดยก าหนดจัดอบรมขึ้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตของท่ีระลึกจากผ้าท่อย้อมสีธรรมชาติจากหมู่บ้านหนองจอก” ขึ้นระหว่างวันท่ี 11-12 มิถุนายน 
2559 และ ระหว่างวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิภาค ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดก าแพงเพชร  และเพื่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าของท่ีระลึกในชุมชน   
   และจากข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ในปีงบประมาณ 2558    
       1.  ควรจัดให้กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็ง 
       2.  ควรจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากชุชนเพื่อให้ชุมชนท่ีแหล่งจ าหน่ายอันจะ
น าไปสู่การเกิดรายได้ให้กับชุมชน 
   โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้น าข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายมาปรับปรุง
และพัฒนาการบริการวิชาการของส านักฯ ดังนี้  
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   1. ตามท่ี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดโครงการสืบสานงานศิลปะ
และวัฒนธรรม ผ่านผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก หรือโครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา ต่อเนื่อง 2 ปี 
ด้วยกัน  ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น กล่องทิชูชนาดใหญ่ และขนาดเล็ก 
กล่องอเนกประสงค์แปดเหล่ียม กล่องรูปหัวใจ และผ้ากันเปื้อน และมีการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีท า
จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติท่ีหลากหลายจากผู้เช่ียวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนได้น าไปต่อ
ยอดในการผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น 
   2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการส่งเสริมให้เกิดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมี
การต่อยอดจากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา คือ จัดจ าหน่ายให้กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อใช้เป็นของท่ีระลึกให้กับวิทยากร และน าออกแสดงตามงาน
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ และในปีนี้ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ น าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่าย
ในงาน Thailand industry XPO 2016 ระหว่างวันท่ี 26-31 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
   และผลการประเมินความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของโครงการสืบสานงานศิลปะและ
วัฒนธรรม ผ่านผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ผลการประเมินคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
95 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ  คิดเป็นร้อยละ 89 
   มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบตามท่ีเสนอ และได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด 
ก าแพงเพชร ให้มีความหลากหลายมากขึ้น   

2. ควรมีการศึกษา ค้นคว้าและประเมินโครงการให้ออกมาในรูปของการวิจัยเพื่อ
จะได้แนวทางพัฒนาในการส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดก าแพงเพชรที่มีประสิทธิภาพ   
   3.  การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตามค าส่ังเลขท่ี 012/2559  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ลงวันท่ี  
16 กุมภาพันธ์ 2559  เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งช้ี และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ในการรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง รวมท้ังจัดท าและรวบรวม
หลักฐานตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1. ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา    รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  1.2 , 2.2 

2.  อาจารย์ประพล     จิตคติ  รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  1.1 , 2.1 
3.  ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี        รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  2.3 , 2.4 
4.  อาจารย์อนุลักษณ์   อาสาสู้       รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  3.1 

   5.  นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน   รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท่ี  2.5 , 2.6 
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รับผิดชอบในการประสานงานและ
จัดพิมพ์รายงานผลการประเมิน
ตนเอง 

6.  นางสาวสุวลัย  อินทรัตน์    รับผิดชอบจัดท าเอกสารน าเสนอการประเมิน     
                                                    ตนเอง     

   7.  นางสาวจีรวรรณ  พึ่งบางแก้ว  รับผิดชอบจัดท าเอกสารน าเสนอการประเมิน 
                                                                                   ตนเอง   
     และเพื่อให้การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักฯ จึงขอรติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
   มติที่ประชุม นางสาธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558  ว่ามีการ
ปรับเปล่ียนจากปีก่อน มีการลดจ านวนตัวบ่งช้ีให้น้อยลงและเกณฑ์การประเมินบางตัวปรับเปล่ียนเพื่อให้เข้า
กับ การด าเนินงานภายในหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  
   อาจารย์ประพล  จิตคติ  ได้ช้ีแจ้งเกี่ยวกับผลการตรวจประเมินปีท่ีแล้ว พบว่า 
คณะกรรมการเสนอให้มีการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และข้อมูลข่าวสารของส านักฯ ลงเว็บไซด์
ของส านักฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบ โดยปัจจุบันส านักฯ ไม่มีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการจัดท าเว็บไซด์ได้ จึงได้มีการติดต่อให้กับทางบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ จาก
คณะวิทยาการจัดการจัดท าเว็บไซด์ให้ ตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุง  
   ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธ์หรรษา  ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริการวิชาการ  ว่าต้องมีการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
โดยต้องมีการประเมินความพึงพอใจ และความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยมอบหมายให้นาง
สาธฤษวรรณ  ธรรมสอนด าเนินการประเมินและสรุปเล่ม เพื่อใช้ในการตอบประเมินต่อไป  
    ดร.ศุภโชคชัย   นันทศรี  ได้ช้ีแจ้งเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีเกี่ยวกับการบริหารความ
เส่ียง  โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง เรียบร้อยแล้ว และมี
การรายงานติดตามผลการบริหารความเส่ียงของส านักฯ ให้กับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และเก็บ
หลักฐานเพื่อใช้ตอบประเมินตามตัวบ่งช้ีการบริหารความเส่ียง ต่อไป 
ระเบียบวำระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ 

- ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา    16.00 น. 

    (นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน)            
 บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
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แบบฟอร์มกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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บทท่ี 1 
ส่วนน ำ 

 
 
1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ต้ัง และประวัติควำมเป็นมำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปำ้ประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3  โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4  รำยชื่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่  2  ส่วนส ำคัญ 
 

กำรประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน 
องค์ประกอบที่ 1         กระบวนกำรพัฒนำแผน และภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน (รายงานผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จาก
ผลการวิเคราะห์ SWOT และ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยง/
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน ท้ังน้ีการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

  

 2 มีการน าแผลกลยุทธ์พัฒนา
ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 
พร้อมก าหนดตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์และปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวชี้วัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้ง
สองไปสู่บุคลากรทุกระดับ
ภายในหน่วยงาน 

  

 3 มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี และมี
การติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ราชการประจ าปี อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

 4 มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

  

 5 มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานไปประกอบการ
พิจารณาการด าเนินงาน
ระหว่างปี และ/หรือ การ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป 

  

 

กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

.....  ข้อ .....  ข้อ คะแนน ..... ..... .....  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน..... ..... 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  - E-mail : ....... 
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จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................................... .........................  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 ผู้บริหารด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์
และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยัง
บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 

  

 2 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ท่ี
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยอธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  

 3 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม
บทบาทและธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารหน่วยงาน โดยประเมินเป็น
บุคคลปประจ าหน่วยงาน 

  

 4 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน  
โดยผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของสถาบัน 

  



38 
 

 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 5 ผู้บริหารน าผลการประเมินในข้อ 3 
และข้อ 4 ไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตน 

  

 

กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

.....  ข้อ .....  ข้อ คะแนน ..... ..... .....  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  - E-mail : ....... 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 .......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ...................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .................................................................  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................................... ...........  
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องค์ประกอบที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

กำรบริหำรจัดกำร 
บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 15 
ชั่วโมง/ปี/คน (5 คะแนน)   (รายงานผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ) 
 

สูตรกำรค ำนวณ 

 
    

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยก าหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลกำรประเมินตนเอง  
 

บุคลากรสายสนับสนุนของส านักประกันคุณภาพการศึกษา  ท้ังหมด 5 คน ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ ร้อยละ 100 (สปก.2.1-1) ตามสูตรค านวณดังน้ี 

 
สูตรค ำนวณ :   
 
 
 
 
ผลกำรค ำนวณ 
       = 5 คะแนน 
 
หลักฐำน   สปก.2.1-0-1 รายงานผลการด าเนินงานส านักประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2557   
( 1ส.ค.58-31 มี.ค. 59)  หน้า 57-58 
 

กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   คะแนน 5  ร้อยละ 100 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   ..... .... 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด 
X 100 

5 
4.5 

X 100 = 100 
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ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  - E-mail : ....... 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... ....................  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................................  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน (รายงานผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการส ารวจความต้องการรับ
บริการวิชาการของชุมชน และ
ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกสภาบัน 

  

 2 มีโครงการบริการวิชาการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนบริการ
วิชาการของสถาบัน และ
ความต้องการของชุมชน โดย
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

  

 3 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการวิชาการ ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

  

 4 มีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดของโครงการบริการ
วิชาการในข้อ 2 และน าเสนอ
ผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการหน่วยงานเพ่ือ
พิจารณา 

  

 5 มีการน าผลการประเมินในข้อ 
3 และข้อ 4 มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมในปีถัดไป 
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กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

.....  ข้อ .....  ข้อ 
 
 

คะแนน ..... ..... .....  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  - E-mail : ....... 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................... ...............  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... .......................................................  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผน    กลยุทธ์ของ
สถาบันและแผน   กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

  

 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  

 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ท้ังที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit  Knowledge) 

  

 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

อักษร  (Explicit Knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่มี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

.....  ข้อ .....  ข้อ คะแนน ..... ..... .....  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  - E-mail : ....... 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................... ........................................................  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 .............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................................  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน (รายงานผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
หรือคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรของหน่วยงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

  

 2 มีการวิเคราะห์และระบคุวาม
เสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอันเกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถคสบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงานอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

  

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

  

 4 มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง และด าเนินงานตามแผน 
โดยผลจากการด าเนินตามแผน
ต้องส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

  

 5 มีการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อผู้บริหารและ
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพ่ือพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6 มีการน าผลลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

  

 

กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

.....  ข้อ .....  ข้อ คะแนน ..... ..... .....  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  - E-mail : ....... 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............................  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการออกแบบ จัดท าหรือ
ทบทวนกระบวนงานหลักที่
ส าคัญของหน่วยงาน โดยต้อง
น ากระบวนงานหลักที่
ออกแบบไปปฏิบัติ 

  

 2 มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน 

  

 3 มีการปรับปรงุกระบวนงาน
หลักในคู่มือปฏิบัติงาน หาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ันตอน
การปฏิบัติงานของ
กระบวนการหลักตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ หรือมี
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 
ระเบียบ ปฏิบัติงาน 

  

 4 มีการจัดการความรู้หรือการ
ประเมินกระบวนการเก่ียวกับ
กระบวนงานหลักภายใน
องค์กรเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่
พบเจอในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 

  

 5 มีการน าเครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติ 
หรือมีแนวปฏิบัติที่ดี หรือมี
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม

  



48 
 

 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 

 
 
 

กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

.....  ข้อ .....  ข้อ คะแนน ..... ..... .....  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  - E-mail : ....... 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................. .............................  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน 

  

 2 มีการก าหนดนโยบายหรือให้
ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดย
ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน 

  

 3 มีการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
คสบคุมคุณภาพ ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน ตรวจสอบ
คุณภาพ และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองประจ าปี (SAR) เสนอ
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน 3) การ
น าผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานหน่วยงาน 

  

 4 มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และส่งผล
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ให้เกิดการคงไว้หรือพัฒนาผล
การด าเนินตามตัวชี้วัดของแผน   
กลยุทธ์ 

 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
หรือการเพ่ิมเติมเกณฑ์
มาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน 

  

 6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  

 

กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

.....  ข้อ .....  ข้อ คะแนน ..... ..... .....  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  - E-mail : ....... 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................ ..............................................  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ ..................................................................  
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
............................................................................................................................. ................................................. 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 ก าหนดหน่วยงานและบุคลากร
รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

  

 2 จัดท าแผนเพ่ือการส่งเสริม
สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง
สม่ าเสมอ และก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน ท้ังน้ีให้มีโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ 

  

 3 มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของ
นักศึกษาและ/หรือบุคลากรและมี
การก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  

 4 ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนด้านท านุบ ารุง
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ศิลปะและวัฒนธรรม และน าผล
การประเมินเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของหน่วยงาน  

 5 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน 

  

 

กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

.....  ข้อ .....  ข้อ คะแนน ..... ..... .....  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  - E-mail : ....... 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................................  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

............................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ ..............................................................................  
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บทที่ 3  
ส่วนสรุปผลกำรประเมิน 

 
3.1  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

 
ตัวชี้วัด
คุณภำพ 

 
เป้ำหมำย 

ประเมินตนเอง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

(ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ
กำรประเมินที่ต่ำง

จำกที่ระบุใน 
SAR) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
(ข้อ/บำท) 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

คะแนน 
ประเมินโดย

คณะกรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

     = บรรลุ 

ตัวหำร 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหำร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1  6...ข้อ  คะแนน.... ...ข้อ  คะแนน....   

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.2  5...ข้อ  คะแนน.... ...ข้อ  คะแนน....  

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  100%  คะแนน.... ...ข้อ  คะแนน....  

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2  5...ข้อ  คะแนน.... ...ข้อ  คะแนน....  

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.3  5...ข้อ  คะแนน.... ...ข้อ  คะแนน....  

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.4  6...ข้อ  คะแนน.... ...ข้อ  คะแนน....  

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.5  5...ข้อ  คะแนน.... ...ข้อ  คะแนน....  

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.6  5...ข้อ  คะแนน.... ...ข้อ  คะแนน....  

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.1  5...ข้อ  คะแนน.... ...ข้อ  คะแนน....  
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การมอบหมายการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  
ประจ าปีการศกึษา 2558   

และการจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ประจ าปีการศกึษา  2559 
   

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าน า 
 

  ตามท่ีส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้รับการตรวจประเมินภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2558  โดยมีข้อเสนอแนะจาก
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัยหลายประเด็น 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  จึงได้มอบหมายงานตามข้อเสนอแนะให้กับผู้เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ท้ังข้อเสนอแนะ                
ด้วยวาจาในขณะด าเนินการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส านัก  
  ส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม  จึงได้ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำและจำกข้อเสนอแนะในกำรประเมินคุณภำพภำยใน เพื่อ ให้มีกำร
พฒันำคณุภำพกำรศกึษำอยำ่งตอ่เน่ือง โดยมีผลกำรด ำเนินงำนรำยละเอียดดงัเอกสำรแนบมำพร้อมนี ้

 
 

ผศ.ดร.พธูร าไพร  ประภัสสร 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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แผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา  2558 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

   ข้อเสนอแนะจาก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

โครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินงานในปีการศกึษา 2559 

 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ 
(รายงาน รอบ 6 

เดือน และ 12 เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุช่ือคน) 

วัน
เริ่
ม

ด า
เนิ
นก

าร
 

วัน
สิน้

สุด
ด า

เนิ
นก

าร
 

ควรศกึษำและอ่ำนตรวจสอบรำยงำนกำรประเมนิ
ตนเองเพ่ือควำมถกูต้องและสมบรูณ์ของรูปเลม่
รำยงำน 

มอบหมำยให้ผู้ รับผิดชอบกำรพมิพ์เล่มรำยงำน
ประเมนิตนเอง (SAR) ตรวจสอบควำมถกูต้องและ
สมบรูณ์ของเลม่รำยงำนก่อนเข้ำเลม่  

เม.ย..60 พ.ค.60 100% นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 

 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 

   ข้อเสนอแนะจาก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินงานในปีการศกึษา 2559 

 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเร็จ 
ในการด าเนินการ 
(รายงาน รอบ 6 

เดือน และ 12 เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุช่ือคน) 

วัน
เริ่
ม

ด า
เนิ
นก

าร
 

วัน
สิน้

สุด
ด า

เนิ
นก

าร
 

ควรจดับคุลำกรและโครงกำรเข้ำรับกำรอบรมตำม สง่เสริมให้บคุลำกรได้มีกำรพฒันำตนเองด้ำนศิลปะ ต.ค.59 ม.ิย.60 100% ผศ.เยำวลกัษณ์  ใจวสิทุธ์ิ
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   ข้อเสนอแนะจาก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

โครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินงานในปีการศกึษา 2559 

 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ 
(รายงาน รอบ 6 

เดือน และ 12 เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุช่ือคน) 

วัน
เริ่
ม

ด า
เนิ
นก

าร
 

วัน
สิน้

สุด
ด า

เนิ
นก

าร
 

ภำรกิจโดยตรง เช่น ด้ำนศลิปะและวฒันธรรม และวฒันธรรม โดยกำรจดังบประมำณสนบัสนนุ
โครงกำรพฒันำบุคลำกร  

หรรษำ 

 
 
 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้  

   ข้อเสนอแนะจาก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินงานในปีการศกึษา 2559 

 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเร็จ 
ในการด าเนินการ 

(รายงาน รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุช่ือคน) 

วัน
เริ่
ม

ด า
เนิ
นก

าร
 

วัน
สิน้

สุด
ด า

เนิ
นก

าร
 

ควรเขียนองค์ควำมรู้ท่ีมีขัน้ตอนและสำมำรถน ำไป
ปฏิบตัไิด้จริงเพ่ือน ำไปใช้กบักำรพฒันำกำร
ปฏิบตังิำนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ  

ประชมุคณะกรรมกำรเพ่ือร่วมกนัสงัเครำะห์องค์
ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรจดักำรควำมรู้ด้ำนศิลปะและ
วฒันธรรม 

ม.ค.60 มี.ค.60 100% น.ส.ธฤษวรรณ  ธรรมสอน   
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ระบบการบริหารความเส่ียง 
   ข้อเสนอแนะจาก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

โครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินงานในปีการศกึษา 2559 

 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ 
(รายงาน รอบ 6 เดือน 

และ 12 เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุช่ือคน) 

วัน
เริ่
ม

ด า
เนิ
นก

าร
 

วัน
สิน้

สุด
ด า

เนิ
นก

าร
 

ควรมีกำรน ำกลยทุธ์ของหน่วยงำนมำเป็นสว่นหนึ่ง
ในกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงของหน่วยงำน 

ประชมุคณะกรรมกำรจดัท ำควำมเส่ียงและกำร
ควบคมุภำยในและน ำกลยทุธ์ของหน่วยงำนมำเป็น
สว่นหนึ่งของกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียง 

ต.ค.59 พ.ย.59 100% ผศ.เยำวลกัษณ์  ใจวสิทุธ์ิ
หรรษำ 
น.ส.ธฤษวรรณ  ธรรมสอน 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ 

   ข้อเสนอแนะจาก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินงานในปีการศกึษา 2559 

 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเร็จ 
ในการด าเนินการ 

(รายงาน รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุช่ือคน) 

วัน
เริ่
ม

ด า
เนิ
นก

าร
 

วัน
สิน้

สุด
ด า

เนิ
นก

าร
 

1.ควรเพิ่มวำระกำรประชเุพ่ือพจิำรณำในเร่ืองของ
ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกคณะกรรมกำรวพิำกษ์คูมื่อฯ  
ให้ผู้ ร่วมประชมุร่วมกนัหำแนวทำงปรับปรุงแก้ไข  
และกำรกบัตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนสูก่ำรปฏิบตัิ 

1.ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนกัศลิปะ
และวฒันธรรมเพ่ือพจิำรณำในเร่ืองของข้อเสนอแนะท่ี
ได้จำกคณะกรรมกำรวิพำกษ์คูมื่อฯ ให้ผู้ ร่วมประชุม
ร่วมกนัหำแนวทำงปรับปรุงแก้ไข  

ม.ค.60 ม.ค.60 100% ผศ.เยำวลกัษณ์  ใจวสิทุธ์ิ
หรรษำ 
น.ส.ธฤษวรรณ  ธรรมสอน 

2.กำรกบัตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนสูก่ำรปฏิบตัิ 
กำรน ำคูมื่อกำรปฏิบตังิำนไปใช้ 

พ.ค.60 พ.ค.60 100% ผศ.เยำวลกัษณ์  ใจวสิทุธ์ิ
หรรษำ 
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   ข้อเสนอแนะจาก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

โครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินงานในปีการศกึษา 2559 

 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ 
(รายงาน รอบ 6 เดือน 

และ 12 เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุช่ือคน) 

วัน
เริ่
ม

ด า
เนิ
นก

าร
 

วัน
สิน้

สุด
ด า

เนิ
นก

าร
 

น.ส.ธฤษวรรณ  ธรรมสอน 

2.ควรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดจำกกำรท ำ
เคร่ืองมือมำช่วยในกำรปฏิบตังิำนหรือแนวปฏิบตัท่ีิ
ดี 

 

1.จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดจำกกำรท ำ
เคร่ืองมือมำช่วยในกำรปฏิบตังิำนหรือแนวปฏิบตัท่ีิดี 
 

ม.ิย.60 ม.ิย.60 100% น.ส.ธฤษวรรณ  ธรรมสอน 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

   ข้อเสนอแนะจาก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินงานในปีการศกึษา 2559 

 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเร็จ 
ในการด าเนินการ 

(รายงาน รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุช่ือคน) 

วัน
เริ่
ม

ด า
เนิ
นก

าร
 

วัน
สิน้

สุด
ด า

เนิ
นก

าร
 

ควรปรับปรุงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้เห็นถึง
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนกำรบรรลุ
เปำ้หมำย/วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมเป็นรำยไตรมำส 

 

จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้เห็นถึง
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนกำรบรรลเุปำ้หมำย/
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมเป็นรำยไตรมำส 

 

ต.ค.59 ก.ค.60 100% น.ส.ธฤษวรรณ  ธรรมสอน 

 



60 
 

 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

   ข้อเสนอแนะจาก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินงานในปีการศกึษา 2559 

 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเร็จ 
ในการด าเนินการ 

(รายงาน รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุช่ือคน) 

วัน
เริ่
ม

ด า
เนิ
นก

าร
 

วัน
สิน้

สุด
ด า

เนิ
นก

าร
 

ควรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของโครงกำร/กิจกรรม 
สง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรมในแตล่ะกล
ยทุธ์เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนสูก่ำรปฏิบตัิ
หรือแนวปฏิบตัท่ีิดี  
 

ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรเพ่ือจดัท ำแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบตัริำชกำรประจ ำปี พร้อมก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนสูก่ำรปฏิบตัหิรือแนวปฏิบตัท่ีิดี 

ต.ค.59 พ.ย.59 100% ผศ.เยำวลกัษณ์  ใจวสิทุธ์ิ
หรรษำ 
น.ส.ธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
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