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คํานาํ 
 
  การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดําเนินการ
โดยมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองเพ่ือ
เตรียมพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
  ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาน้ัน  จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร
ทุกคนในการปฏิบัติภารกิจทุกด้านอย่างมีคุณภาพ  จึงจะนําไปสู่เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ต้ังไว้ ปัจจัยแห่งความสําเร็จประการหน่ึงของการประกันคุณภาพการศึกษา คือการมีคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะให้ผู้ปฏิบัติได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  จากเหตุผลดังกล่าว สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนและมีทิศทาง ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาและนําไปสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งต่อไป 
 
 
 
 

              (นายประวิทย์  ขาวปลื้ม) 
      ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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สารบญั 
 
                                                                                                                 หน้า 
คํานาํ 
สารบัญ 
บทที่ ๑  แนวคิด  หลักการ  กฎ  ระเบียบ  และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
 บทบัญญัติเก่ียวกับมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ๑ 
                หมวด ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ ๒ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา ๒ 
 ตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา                             ๔ 
 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๗ 
 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๙ 
 การเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ ๑๑ 
  การประเมินคุณภาพภายนอก 
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗                ๑๒ 
 แผนยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม                                     ๑๖ 
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑             ๑๙    
               แผนยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม                                     ๒๐ 
 นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของ                                ๒๓  
  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม                                                                
 วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๔ 
 เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๔ 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๔ 
 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ๒๖ 

 
บทที่ ๒ การพัฒนาตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ  
 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๘  
 สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 การนําตัวบ่งช้ีไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๘ 
 แผนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓๐ 
 สํานักสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  ๓๕ 
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สารบญั 
 
                                                                                                                 หน้า 
 

บทที่ ๓  องคป์ระกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน  
 จํานวนตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม      
 องค์ประกอบที่ ๑    ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ ๓๘ 
 องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔๓ 
 องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๔๘ 

          องค์ประกอบที่ ๙     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         ๕๘ 
 
บทที่ ๔    แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ๖๔ 
         ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน                                                          ๖๔ 
               ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                ๖๖ 

    ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑ การบริหารจัดการ              ๖๗ 
           ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง              ๗๐ 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน              ๗๒ 
 
บทที่ ๕     การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศกึษา  
           และมุมมองด้านการบริหารจัดการ                              ๗๖ 
     ตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน              ๗๖ 
     ตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา              ๗๘ 
     ตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา             ๘๑ 
     ตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ                        ๘๕ 
     คณะผู้จัดทาํ                   ๘๖  
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บทที ่ ๑ 

แนวคิด  หลักการ กฎ  ระเบียบ และ 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา   

 
บทบัญญัติเก่ียวกับมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญที่สถาบันการศึกษาทุกระดับจะต้องเร่ง
ดําเนินการอย่างจริงจัง ต่อเน่ือง และเป็นระบบ ทั้งน้ีเพ่ือรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาให้ทัดเทียม
มาตรฐานสากลและสามารถผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กําหนดสาระที่เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด ๖   ดังน้ี 
  

หมวด  ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 มาตรา  ๔๗  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา  ๔๙  ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ       
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
 ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี        
นับต้ังแต่การประเมินคร้ังสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
 มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูล
เก่ียวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเก่ียวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษา ตามคําร้องขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกที่สํานักงานดังกล่าวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 
 มาตรา  ๕๑  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด ให้
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิได้ดําเนินการ
ดังกล่าว ให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการ      
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการให้มี
การปรับปรุงแก้ไข 
 นอกจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 
๒๕๔๕  แล้วยังมีมาตรฐานการศึกษาชาติ  และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยต้องนํามาพิจารณาและ
ถือปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษามีรายละเอียดสรุปได้
ดังน้ี 
 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ   เป็นสาระเกี่ยวกับอุดมการณ์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาของชาติที ่พึงประสงค์ มีไว้เป็นหลักสําหรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา นําไปใช้กําหนดแนวทางการพัฒนาและจัด
การศึกษา เพื่อประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพและตรงตามความ
ต้องการอย่างคุ้มค่าเสมอภาคและเป็นธรรม 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๔ มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานท่ี  ๑  อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต
เพ่ือทุกคน และทุกคนเพ่ือการศึกษา 
   มาตรฐานท่ี  ๒  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก        
คนไทยเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข 
   มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดการศึกษาเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  และการบริหารที่
เน้นสถานศึกษาเป็นสําคัญ 
   มาตรฐานท่ี  ๔   แนวนําสู่การปฏิบัติเน้นการสร้างวิถีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็งและ
การนํามาตรฐานการศึกษาชาติไปสู่การปฏิบัติ 
 
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓๔ กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยคํานึง
ความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นกลไก
ในระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงานเพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษา ดังน้ี 
  มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน ๓   ด้าน  ๑๒  ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
   ๑.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
    บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้   มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง   สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ  มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 
     ตัวบ่งชี้ 
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      ๑.๑  บัณฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้สร้าง
และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 
      ๑.๒  บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดย
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
      ๑.๓  บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษา
สุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
   ๒.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
    มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษา
อย่างมีดุลยภาพ 
      ๒.๑  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
      มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความ
หลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ 
       ตัวบ่งชี้ 
        ๒.๑.๑  มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 
        ๒.๑.๒  มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษา
ผ่านระบบและวิธีการต่างๆ  อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 
        ๒.๑.๓  มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
     ๒.๒  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
      การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง ๔  ด้าน อย่างมีดุลยภาพ  
โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ 
      ตัวบ่งชี้ 
       ๒.๒.๑ มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริงใช้การวิจัยเป็นฐาน  
มีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการ
บริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
      ๒.๒.๒ มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยาย
พรมแดนความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 



ห น ้ า  | 8 

 

                                                                   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

      ๒.๒.๓ มีการให้บริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมตามระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน การประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ย่ังยืนของสังคมและประเทศชาติ 
      ๒.๒.๔  มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
   ๓.  มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้    
    การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู่สังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     ตัวบ่งชี้ 
      ๓.๑   มีการแสวงหา  การสร้าง  และการใช้ประโยชน์ความรู้  ทั้งส่วนที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเทศ  เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
      ๓.๒   มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบ
บูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง                  
อันนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
      มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ๒ ด้าน  และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ ๔ ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  ๑.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่างๆดังน้ี 
    ๑.๑  ด้านกายภาพ 
     มหาวิทยาลัยมีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีห้อง
ครบทุกประเภท พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ   
และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา   จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรและนักศึกษาตามแผนการรับ
นักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา  และคอมพิวเตอร์มีจํานวนเพียงพอต่อการจัด
การศึกษา 
     ทั้งน้ี   อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความม่ันคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หรือความจําเป็นอย่างอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
    ๑.๒  ด้านวิชาการ 
     มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ  
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการ
ของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถ
แสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล 
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ทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผล
การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
    ๑.๓  ด้านการเงิน 
     มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินและงบที่จําแนกตามกองทุน   
มีแผนการเงินมั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับการจัดสรร   
การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนํารายได้ไปลงทุนภายใต้การ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการ
ใช้เงินทุกประเภทและมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 
    ๑.๔  ด้านการบริหารจัดการ 
     มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กําหนดไว้  
โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่ กํากับนโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหาร
งบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว้ 
มีการเผยแพร่การกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่
ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วยหลักความโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
   ๒.  มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยต่างๆ ๔ ด้าน 
    ๒.๑  ด้านการผลิตบัณฑิต 
     มหาวิทยาลัยดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตได้ตาม
คุณลักษณะ จุดเน้นของมหาวิทยาลัย ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด และจัดให้ข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อ
สาธารณะในเร่ืองหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
  ๒.๒  ด้านการวิจัย 
     มหาวิทยาลัยมีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณมีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทํา
วิจัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ใน
วงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
    ๒.๓  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
     มหาวิทยาลัยมีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งใน        
วงกว้างและกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
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ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ เช่น การให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัยการ
ค้นคว้าเพ่ือแสวงหาคําตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดมีการศึกษา
ต่อเน่ืองบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการน้ี  สามรถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบ
ให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
    ๒.๔  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วน
หน่ึงของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการ
ปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ    
สามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองจรรโลงความดีความงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา
และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ มหาวิทยาลัยมีการควบคุมการ
ดําเนินงานด้านน้ีอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
     
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์   และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา 
 หลังจากการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ . ๒๕๔๒  มีผลบังคับใช้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําหน้าที่กํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๓ ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทําเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระสําคัญ
ของประกาศฉบับน้ีระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจาก
ภายในหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการ
ประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง 
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ไประยะหน่ึง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง โดยสาระสําคัญ
เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับน้ียังคงไว้ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯพ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง   
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ต่อมาในปี ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศึกษาไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ทําหน้าที่หลัก ๒ 
ประการ คือ ๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เ พ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบประกันคุณภาพกําหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุก ๓ ปี และแจ้ง
ผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 
  ๑.  หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปน้ี 
    ๑)  ระบบประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา    
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
    ๒)  ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่กําหนด 
    ๓)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
  ๒.   วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังน้ี 
    ๑)   ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะ 
กรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการด้านประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการ
จัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒)   ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือใช้กํากับ   ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
    ๓)   ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
    ๔)  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังน้ี (๑) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ(๒) 
คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์  (๓) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (๔) ห้องสมุดและแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืน (๕) อุปกรณ์การศึกษา (๖)  สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (๗)การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (๘) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
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  ทั้งน้ีให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร  โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริม และสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 
  ๓.  การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะ
วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเน่ืองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต้องจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๔.  การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
   ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาน้ันอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ   
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๑.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพใดจะต้องมีกระบวนการทํางานที่เริ่มต้น
จากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนาทั้งน้ีเพ่ือให้การ
ดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกัน
แก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ๒.  มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
  มาตรฐาน เป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆยังต้องดําเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ  ที่ เ ก่ียวข้องอีกมาก  เ ช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
  ตัวบ่งชี้   เป็นข้อกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบคุณภาพ    
๙ ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ประการ ของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ (๑)  
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ  (๒) การผลิตบัณฑิต (๓)  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
(๔) การวิจัย (๕) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (๖) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๗) การบริหาร
และการจัดการ (๘) การเงินและงบประมาณ และ (๙) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งช้ีดังกล่าว
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สามารถช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆที่
เก่ียวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพน้ันๆ ได้ทั้งหมด    
  เกณฑ์การประเมิน   เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งช้ีซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ สมศ. 
ทั้งน้ีเพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
 ๓.  กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสําคัญส่งผลให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  หน้าที่สําคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานน้ี คือการจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
เหมาะสมสําหรับสถาบัน  ระบบประกนัคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเช่ือมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชา  หรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเป็นต้อง
จัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน   แต่ที่สําคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ีต้อง
ประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้
ในทุกระดับ 
 ๔.  ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวิเคราะห์และวัดผลดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะไม่สามารถทําให้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับต้ังแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน   
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังน้ัน ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็น
ปัจจัยสําคัญย่ิงที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการดําเนินงานต้ังแต่การวางแผน  การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน  ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ตามมาตรา  ๔๘  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕   ระบุว่า “ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การ
มหาชนทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ ติดตาม  และ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ ด้วยเหตุน้ีระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งต่างจากการประเมิน
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ข้อมูลป้อนกลบั 

คุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังน้ันความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพ
ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยได้เช่ือมโยงให้เห็นจากแผนภาพข้างล่างน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

   
 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยในทุกองค์ประกอบคุณภาพ  
ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายใน เรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน  
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน    
 จากกรอบแนวคิดด้านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้นํามาเป็นแนวในการ
กําหนดแผนกลยุทธ์ นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

ปรัชญา :   สร้างคนดี  มีปัญญา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ :    เป็นมหาวิทยาลยัช้ันนําในการบูรณาการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย :      มีความเป็นไทที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติ 
คุณคา่ :   มีปัญญาและพ่ึงตนเองได้ ด้วยค่านิยมของประชาคมที่มีจิตสํานึกและศรัทธาความเป็นไท 
 
 

การปฏิบติังาน
ของสถาบนั 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบนั 

รายงานประจาํปี การตรวจเยีย่ม 
รายงานผล
การประเมิน 

การติด 

ตามผล 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ขอ้มูลป้อนกลบั 
ติดตามตรวจสอบโดย 
ตน้สังกดัทุก ๓ ปี 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
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ยุทธศาสตร์ วิชาการเปน็เลศิ 
เป้าประสงค์ ๑ บุคลากรชัน้นํา 

คําจํากัดความ : บุคลากรทุกสายงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
 
กลยุทธ ์

๑. จัดทํากรอบอัตรากําลังและดําเนินการตามแผนระยะสั้นระยะยาวเพื่อรองรับภาระงานทั้งระบบ 
๒. สร้างระบบกลไกการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการสูงขึ้น 
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศกัยภาพในการสอน วิจัยและบริการ  บนฐานวัฒนธรรมไทยสูส่ากล 
๔. ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ดีเด่นอย่างต่อเน่ือง 

 
เป้าประสงค์ ๒ คุณธรรมนาํหนา้ 

คําจํากัดความ : บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนอยู่เสมอ 
 
กลยุทธ ์

๑. ส่งเสริมความเป็นเลิศในการบูรณาการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างย่ังยืน 

๒. พัฒนาความเป็นผู้นําที่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้ 
   และมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 
๓. พัฒนาทักษะทางภาษา  การส่ือสาร  การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

คุณธรรมและสร้างสรรค์  
๔.  พัฒนาตนเองให้เป่ียมด้วยคุณธรรม  สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลและกล้าตัดสินใจ 
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ยุทธศาสตร์ วิจัยสร้างสรรค ์
เป้าประสงค์ ๑  ค้นหาความจริง  
 คําจํากัดความ : มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์ 
 
กลยุทธ์  

๑. เพ่ิมศักยภาพในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   เพ่ือพัฒนาปัญญามนุษย์และสังคม   
๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ  เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
๓. สร้างเครือข่ายการวิจัยและงานสร้างสรรค์กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ   
๔. ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือเป็นต้นแบบการผลิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ ๒  พัฒนาสิ่งใหม่   

คําจํากัดความ : มีองค์ความรู้ใหม่ที่บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์  

๑.  พัฒนาต้นแบบครูในฐานะปูชนียบุคคล  และเป็นแหลง่ศึกษาวิจัยนวัตกรรมการเรียน
การสอน 

๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยบูรณาการการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างปัญญาและพ่ึงพาตนเอง  เพ่ือการดําเนินชีวิต

ในสังคม 
๔. เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเย่ียม  
เป้าประสงค์ ๑  อํานวยความสะดวก  
 คําจํากัดความ : ให้บริการทีส่ะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์  

๑.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ       

  ๒. ปรับปรุงกลไกการบริหารการจัดการให้มีความคล่องตัวและสามารถรองรับการ 
       ดําเนินงานทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๓. บูรณาการการใช้ทรัพยากรแบบองค์รวมทั้งในด้านบุคลากร อาคาร ครุภัณฑ์ เพ่ือ 
     ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  ๔. กระจายงานและความรับผิดชอบ   โดยมีระบบกลไกติดตาม ประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  ๒  เข้าถึงท้องถ่ิน 
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 คําจํากัดความ : มีเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นในการให้บริการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
กลยุทธ์  

๑.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเพ่ิมมลูค่าทางวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานด้านคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   

๒.  ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชน ท้องถิ่น
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๓.  เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการทั้งด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือ
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

๔.  สร้างระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้การ     
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก    
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แผนยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 
 
คติพจน ์ ปญฺญา  นรานํ  รตนํ 
  ปัญญาเป็นแก้วของนรชน 
 
ปรัชญา  สืบสานวัฒนธรรม  นําภูมิปัญญาสูส่ากล 
 
วิสัยทัศน ์ บูรณาการ  ศลิปวัฒนธรรม  ศาสนา  และภูมิปัญญา  เพ่ือพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้

เป็นผู้มีคุณธรรมนําความรู้สู่ทอ้งถิ่นและสากล 
 
คุณคา่  ดํารงอัตลักษณ์ไท 
 
พันธกิจ 
 ๑. สืบสาน  อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมศาสนา  และนําภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาบัณฑิต 
 ๒. ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
 ๓. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์  เผยแพร่  ศลิปวัฒนธรรมไทย 
 ๔. ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือเป็นแหล่งข้อมลูทางวิชาการ 
 ๕. สนับสนุน  ยกย่อง  บุคคลดีเด่น  ด้านศาสนา  ภูมิปัญญา  และศิลปวัฒนธรรม 
 ๖. สนับสนุน  ส่งเสริม  การดําเนินงานศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 
 ๗. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสืบสาน  อนุรักษ์  ถ่ายทอด  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และภูมิปัญญา 
 ๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้  ทางศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
 ๓. เพ่ือยกย่อง  เชิดชู  บุคคลเป็นแบบอย่าง  ทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 ๔. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้  ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น  
 ๕. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  วิชาการเป็นเลศิ 
 เป้าประสงค์  ๑  บุคลากรช้ันนํา 
  กลยุทธ ์

๑. จัดทํากรอบอัตรากําลังและดําเนินการตามแผนระยะสั้นระยะยาว  เพ่ือรองรับ
ภาระงานทั้งระบบ 

๒. พัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพในการสอน วิจัยและบริการ บนฐานวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
๓. ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปมคีวามรู้

ความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง 
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 เป้าประสงค์  ๒  คุณธรรมนาํหนา้ 
 กลยุทธ ์

๑. ส่งเสริมความเป็นเลิศในการบูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

๒. พัฒนาความเป็นผู้นําที่รู้เท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้  
และมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 

๓. พัฒนาทักษะทางภาษา  การส่ือสาร การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
คุณธรรมและสร้างสรรค์ 

๔. พัฒนาตนเองให้เป่ียมด้วยคุณธรรม สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลและกล้า
ตัดสินใจ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  วิจัยสร้างสรรค ์
 เป้าประสงค์  ๑  ค้นหาความจริง 
  กลยุทธ ์

๑. เพ่ิมศักยภาพในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาปัญญามนุษย์และ
สังคม 

๒. วิจัยเพ่ือพัฒนาและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 

๓. สร้างเครือข่ายการวิจัยและงานสร้างสรรค์กับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๔. ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือเป็นต้นแบบการผลิตคร ูพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 เป้าประสงค์  ๒  คุณธรรมนาํหนา้ 
  กลยุทธ ์

๑. พัฒนาต้นแบบครูในฐานะปูชนียบุคคล  และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยบูรณาการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓. พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนสร้างปัญญาและพ่ึงพาตนเองเพ่ือการดําเนิน 
๔. เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ท้องถิ่นที่ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  บริการเปน็เย่ียม 
 เป้าประสงค์  ๑  อํานวยความสะดวก 
  กลยุทธ ์

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
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๒. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและสามารถรองรับการ
ดําเนินงานทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. บูรณาการการใช้ทรัพยากรแบบองค์รวมทั้งในด้านบุคลากร อาคาร ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๔. กระจายงานและความรับผิดชอบโดยมีระบบกลไกติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 เป้าประสงค์  ๒  เข้าถึงท้องถ่ิน 
  กลยุทธ ์  

๑. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานด้านคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

๒. ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชนใน
ท้องถิ่นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๓. เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการท้ังด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพ่ือ
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

๔. สร้างระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 
คติพจน ์ ปญฺญานรานํรตนํ “ปัญญาเป็นแก้วของนรชน” 
Motto : " The Intellectual is the Light of Person "  
 

ปรัชญา  สืบสานวัฒนธรรม  นําภูมิปัญญาสูส่ากล 
Philosophy :  Culture. Lead to universal wisdom. 
 

วิสัยทัศน์ ภายในปี 2561 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะมีความเป็น
เลิศด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล เพ่ือ
คงไว้ซึ่งคุณธรรมของบัณฑิตและของชุมชนอย่างย่ังยืน 

 

Vision  : Within the year of 2018, Office of Arts and Culture at Phranakhon Rajabhat 
University is going to be the office of excellence in preserving, developing, and inheritance 
of Thai cultural arts and wisdom to be an internationally recognized. Also, to maintain the 
sustainable morality among the university graduates and the community. 
 

คุณคา่  ดํารงอัตลักษณ์ไท 
Value :  Maintain independent identities. 
 

พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเป็นแหล่งเรียนรู้และ
บริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา  คน้คว้า  วิจัย  ศลิปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาไทย  
เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งอ้างอิงทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 ๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
 ๕. ถ่ายทอดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทัว่ไป 
 ๖. สนับสนุน ยกย่อง บุคคลดีเด่นด้านศาสนา ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม 
 ๗. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 
 
Responsibility: 
 1. Promote greater knowledge exchange through network building. Also, conduct 
and manage the network as the learning recourses of cultural arts.  
 2. Develop a network that contribute to the education, research, cultural arts and 
Thai wisdom in order to develop the resource of references in nation arts and cultures 
and provide service learning. 



ห น ้ า  | 23 

 

                                                                   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 3. Develop systems of database and information technology to undertake in arts 
and cultures development effectively. 
 4. Create the environment and atmosphere that support Thai cultural arts 
preserving and promoting to the international.  
 5. Promote and cultivate both morality and ethics to students and others. 
 6. Promote and esteem the excellence persons in religious, local wisdom and 
cultural arts. 
 7.  Promote and exchange cultural arts to the nation and international. 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญา 
 ๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทางศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งข้อมลูทางวิชาการ 
 ๓. เพ่ือยกย่อง เชิดชู บุคคลเป็นแบบอย่าง ทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 ๔. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น  
 ๕. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
Objectives 

1. To convey, reserve, transfer cultural heritage and wisdom. 
2. To create knowledge of culture as the source of academic information.  
3. To glorify, honor the person as a role model of Religion and cultural art. 
4. To promote the Phranakhon Cultural center being knowledge center and  

gain income to students and local community. 
5. To transfer the knowledge of Thai arts and culture within Thailand and  

abroad. 
 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มุ่งเน้นการ
พัฒนาส่งเสริมให้อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมสู่สังคมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและสากลอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ 
 
  C = Creativity  มีความคิดสร้างสรรค์ 
  U  = Unity   มีความสามัคคเีป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
  L = Local and Internationalization  มีการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นสร้าง 
       ความร่วมมือกับชุมชนและสากล 
  T = Teamwork  มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม 
  U = Utilize Culture สง่เสริมและปรับใช้วัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ 
       ต่อองค์กรและสังคม 
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  R = Reaponsibility  มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 
  E = Excellence  มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ 
 
Core Values  
 Core Values of the Officer of Arts and Culture is to encourage staff and students 
have realized of the importance of culture and the cooperation with local and 
international to develop the university, community and local which has been led by the 
culture with following details : 
 

C = Creativity 
U = Unity 
L = Local and Internationalize 
T = Teamwork 
U = Utilize Culture  
R = Responsibility 
E = Excellence 

 
จากกรอบแนวคิดด้านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕   มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้นํามาเป็น
แนวในการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศลิปะแลวัฒนธรรม ดังน้ี 

นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 

นโยบาย 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
 ๑. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยกําหนดให้มีการดําเนินงานการควบคุมการ
ตรวจสอบและการประเมินทุก ๆ ด้านอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๒.  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของสํานัก
มุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพของการบริการจัดการ และประสิทธิผลของการดําเนินการ 
 ๓.  เพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานโดยการนําผลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน     
ทั้งของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมและของมหาวิทยาลัย มาใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงาน 
 ๔.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้บุคคล 
ภายนอกรับทราบ 
  
แนวปฏิบัติ   
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  ๑.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
กําหนดบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการดําเนินงานและการประเมินคุณภาพภายใน  
  ๒.  จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศิลปะแลวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงาน 
  ๓.  สร้างความเข้าใจเน้นให้เห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๔.  สนับสนุนให้บุคลากร(อาจารย์/เจ้าหน้าที่)เข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเพื่อให้การตรวจสอบและการประเมินมีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน 
   ๕.  จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษาตามมาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี / เกณฑ์ที่
กําหนดในคู่มือการประกับคุณภาพการศึกษา 
  ๖.  มีระบบตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัย 
  ๗.  นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการทํางาน  
และวางแผนในการพัฒนางาน 
  ๘.  กําหนดให้มีการส่งมอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน   
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเพ่ือให้งานประกันคุณภาพการศึกษามีความต่อเน่ือง 
  ๙.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการ ตรวจเย่ียม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
  ๑๐.  จัดใหม้ีการรายงานผลการดําเนินการประกันคณุภาพการศกึษาเผยแพร่ต่อหน่วยงานและ
สู่สาธารณชน 

 
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศกึษา 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมวัีตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ๑.  เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ในการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๒.  เพ่ือทบทวนการดําเนินงาน และมกีารนําผลการประเมนิมาปรับปรุง และพัฒนาการ
ดําเนินงานทุกด้าน    
 ๓.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้เป็นที่ยอมรับ 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้เขม้แข็ง
และรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
 
เป้าหมายของการประกันคณุภาพการศึกษา 
 ๑.  เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 ๒.  มีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุด ด้านการบริการวิชาการ และการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
 ๓.  มีระบบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน มีกลไกการสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมมือซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างสรรค์วัฒนธรรมคุณภาพ 
 ๔.  มีส่วนสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานได้รับการยอมรับและเช่ือมั่นจากสังคม 
 

ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการนําระบบของ
มหาวิทยาลัยมาใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน เช่นการควบคุมคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ มีการใช้รูปแบบการผสมผสานแนวคิดของทฤษฎีระบบ  และการจัดการ
คุณภาพโดยรวม (Total  Quality Management – TQM)   มีแนวคิดและหลักการในการดําเนินงาน  ดังน้ี 
   ๑.  เป็นกระบวนการทํางานที่มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous  
improvement) และเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ 
   ๒.  ผู้บริหารทกุระดับต้องมีภาวะผู้นํา  มีปณิธาน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ
คุณภาพและการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ 
   ๓.  เน้นการมีส่วนร่วมจากระดับล่าง (Bottom-up  management)  โดยให้บุคลากร  
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายของการดําเนินงาน 
   ๔.  พัฒนาระบบการทํางานเป็นทีม  สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
   ๕.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
   ๖.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การตัดสินใจ 
   ๗.  พัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบตนเอง โดยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ 
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ  โดยคณะบุคคลในมหาวิทยาลัย 
   ๘.  ดําเนินงานประกันคุณภาพทั้งระบบ  โดยประกันคุณภาพทั้งปัจจัยนําเข้า (Input)  
กระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Output) 
 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาํนักของสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้มอบหมายให้งานบริหารทั่วไปและหัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ทําหน้าที่
ในด้านการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสํานัก ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าหมายของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และทําหน้าที่ประสานงานการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากน้ีสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดให้
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังน้ี 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | 27 

 

                                                                   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม มี ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพการศกึษา 
 คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยบุคคล ดังน้ี 
  ๑.  ประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๒.  กรรมการ  ประกอบด้วย รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓.  กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
  ๔.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
           หน้าที่   ๑. เป็นที่ปรกึษาแก่หน่วยงานเก่ียวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
                     ๒. กํากับติดตาม ประเมินระบบประกันคุณภาพของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
๒.  คณะกรรมการประกันคณุภาพของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยบุคคล ดังน้ี 
  ๑.  ประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

คณะกรรมการบริหาร 
สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม 

  คณะกรรมการอาํนวยการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะอนุกรรมการประกนั
คุณภาพ 

งานบริหารทัว่ไป 

คณะอนุกรรมการ
ประกนัคุณภาพ
ขอ้มูลและ
เผยแพร่

ศิลปวฒันธรรม 

คณะอนุกรรมการ
ประกนัคุณภาพ 

งานศูนยว์ฒันธรรม
และการท่องเท่ียว 

คณะอนุกรรมการ 
ประกนัคุณภาพ 

งานศูนยรี์ไซเคิลและ
บอนไซ 

คณะอนุกรรมการ 
ประกนัคุณภาพ 

งานสถาบนัวชิาการ
โขน 
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  ๒.  กรรมการ รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
    อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
  ๓.  กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
  ๔.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ 
         หน้าที่ ๑ .  วางระบบประกันคุณภาพของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๒ .  รวบรวมหลักฐานเอกสาร 
 ๓ .  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เ ป็นรูปเล่ม 
 ๔ .  ตรวจสอบการประเมินภายในของหน่วยงานย่อย 
 ๕ .  เตรียมความพร้อมและเตรียมรับการประเมินคุณภาพจากทั้ งภายใน
และภายนอก 
               ๖ .  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๓ .   คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑.  ประธานอนุกรรมการ รองผู้อํานวยการ/หัวหน้าสํานักงาน 
  ๒.  อนุกรรมการ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
  ๓.  อนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ 
  ๔.  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่        ๑. วางระบบประกันคุณภาพของงาน 
               ๒. รวบรวมหลักฐานและเอกสาร 
               ๓. สนับสนุนระบบประกันคุณภาพของสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
               ๔. เตรียมความพร้อมและเตรียมรับการประเมินคุณภาพจากท้ังภายในและภายนอก 
 
 

--------------------- 
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บทที ่ ๒ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักการดําเนินงาน        
เป็น  ๓  ขั้นตอนคือ การพัฒนาคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนา
รูปแบบระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับการดําเนินงานและธรรมชาติของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   ๒  รูปแบบ ดังน้ี 
 รูปแบบที ่ ๑  ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะ/วิทยาลัย 
 รูปแบบที ่ ๒  ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก/สถาบัน 
 
๑.  แนวทางการพัฒนาตัวบง่ชี้เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั 
 หลักการ 
  การพัฒนาตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมีหลักการสําคัญ     
๖  ประการ คือ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๐) 
   ๑)  เป็นตัวบ่งช้ีที่มีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวง           
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   ๒)   เป็นตัวบ่งช้ีที่ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน การอุดมศึกษาและ
มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายนอก
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)        
   ๓)  เป็นตัวบ่งช้ีที่สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ  ผลผลิต  และผลลัพธ์   
   ๔)  เป็นตัวบ่งช้ีที่มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน คือด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม 
   ๕)  จํานวนตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กํากับแต่ละตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้น  เป็นเพียงจํานวนและ
เกณฑ์ขั้นตํ่า  หน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
หน่วยงาน 
 
 วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี ้
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๒๕๕๐)  ได้กําหนดวิธีการพัฒนาตัวบ่งช้ีไว้ ดังน้ี 
   ๑  ศึกษากฎหมาย  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 
    ๑.๑  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    ๑.๒ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ            
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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    ๑.๓  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    ๑.๔  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
    ๑.๕  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    ๑.๖  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการดมศึกษา 
    ๑.๗  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    ๑.๘  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงานคณะ                   
กรรมการการอุดมศึกษา 
    ๑.๙  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
   ๒.  วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องในข้อ ๑ เพ่ือนํามา
พัฒนาตัวบ่งช้ี โดยจําแนกตามมิติของระบบ ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ทั้งน้ี
โดยยึดองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน ตามกฎกระทรวงฯ เป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งช้ี เพ่ือให้ครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบคุณภาพและสามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยได้ครบทุกมาตรฐาน 
   ๓.  กําหนดตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จํานวน       
๒๕ ตัวบ่งช้ี ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพและทุกมาตรฐาน    
   ๔.  ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งช้ีที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง       
๔ ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร  
การเรียนรู้และนวัตกรรม   
   ๕.  กําหนดตัวบ่งช้ีเป็น ๒ ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีคุณภาพและตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ ดังน้ี 
    ๕.๑  ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็น ๕ ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ ๑ ถึง ๕ การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงาน
ได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆหรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ถือว่าได้ ๐  คะแนน 
    ๕.๒  ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็นคะแนนระหว่าง ๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี  (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  
โดยที่แต่ละตัวบ่งช้ีจะกําหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่คิดเป็นคะแนน ๕ ไว้   
   ๖.  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น ๕ ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีที่
ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนนดังน้ี 
    คะแนน  ๐.๐๐-๑.๕๐  หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุงด่วน 
    คะแนน  ๑.๕๑-๒.๕๐  หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
    คะแนน  ๒.๕๑-๓.๕๐  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
    คะแนน  ๓.๕๑-๔.๕๐  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
    คะแนน  ๔.๕๑-๕.๐๐  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
  

๒.  การนําตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 ๑)  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ตัว
บ่งช้ีคุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 
 ๒)  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา  คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า  
และหน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอน  ให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งช้ีที่จะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท  
โครงสร้างและระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับ
ของหน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑  การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจ
ปรับเป็นการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผู้บริหารคณะวิชา เป็นต้น 
 ๓)  การประเมินทุกตัวบ่งช้ีเป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา   ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ตัวบ่งช้ี
ที่ ๔.๓  และตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑  หน่วยงานอาจเลือกปีงบประมาณก็ได้  ในกรณีเช่นน้ันต้องระบุให้ชัดเจนและ
ต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเน่ือง  โดยใช้ พ.ศ. ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษา       
ที่ประเมิน สําหรับตัวบ่งช้ีของ สมศ.ให้ใช้รอบปีตามท่ี สมศ.กําหนด 
   การนับจํานวนอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจํา  ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 
    ๙-๑๒  เดือน      คิดเป็น ๑  คน 
  ๖  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง  ๙  เดือน     คิดเป็น ๐.๕  คน 
  น้อยกว่า  ๖  เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
๓.  คํานิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้ 
 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  หมายถึงการจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสําคัญ
ที่สุด  เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้  และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง   
หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน  มีการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการ
ประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์  สังเคราะห์ ประเมินและ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 
 นอกจากน้ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยสะท้อน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อที่สนใจใน
ขอบเขตเน้ือหาของวิชาน้ันๆ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ 
 การบูรณาการ  หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน  กระบวนการ  สารสนเทศ  การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ  ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย    
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการดําเนินการของ
แต่ละองค์ประกอบภายใน  ระบบการจัดการ  ผลการดําเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหน่ึงเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม    
โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕  และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจากนอก
สถาบันของเจ้าของบทความ 
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 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจาก
ต่างประเทศ 
 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้
บริการ 
 การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่  ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
 จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การ
ดําเนินงานวิจัยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษา  ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังน้ี 
  ๑.  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
  ๒.  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงที่ทําให้กับหน่วยงานท่ี
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
  ๓.  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
  ๔.  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
  ๕.  นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
  ๖.  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
  ๗.  นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
  ๘.  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
  ๙.  นักวิจัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   
 นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษาที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิต
มาตรฐานของการลงทะเบียน 
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 นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์  และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ  
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน    
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง  กลุ่มคนต่างๆท่ีได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน    
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง  แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา ๕ ปี เป็นแผนที่กําหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และภัยคุกคาม มีความครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนด
ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการดําเนินงาน  นําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
 แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง  แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ปี  
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ดําเนินการในปีน้ันให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 
 ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามท่ีต้องการ    
 กลไก  หมายถึง  สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  
มีการจัดองค์การ  หน่วยงาน  หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผล  
รวมท้ังวิเคราะห์เพ่ือจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธ์ิได้รับสารสนเทศ     
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ  โดยมีคอมพิวเตอร์  รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆสนับสนุน
ในการทํางาน 
 วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ให้เป็นวารสารระดับชาติ  และมีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยสํานักงานฯ
หรือวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai  - Journal Citation  Index  Centre 
 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูล Web of Science  หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ  ที่เป็นที่ยอมรับใน
ศาสตร์น้ันๆ  หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ให้เป็น
วารสารระดับนานาชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยสํานักงานฯ 
 หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี   
 หลักสูตรวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับ
การรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย 
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 อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา            
ทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตารางที่ ๒.๑ แผนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

เปรียบเทียบปงีบประมาณ 

พ.ค. 
๕๖ 

มิ.ย. 
๕๖ 

ก.ค. 
๕๖ 

ส.ค. 
๕๖ 

ก.ย. 
๕๖ 

ต.ค. 
๕๖ 

พ.ย. 
๕๖ 

ธ.ค. 
๕๖ 

ม.ค.
๕๗ 

ก.พ. 
๕๗ 

มี.ค. 
๕๗ 

เม.ย. 
๕๗ 

พ.ค. 
๕๗ 

มิ.ย. 
๕๗ 

ก.ค. 
๕๗ 

ส.ค.
๕๗ 

ก.ย. 
๕๗ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 (ต.ค.-ก.ย.๕๖) 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๕๖-ก.ย. ๕๗) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๗) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ปีการศึกษา 
ปิด
ภาค
เรียน 

มิ.ย. 
๕๖ 

ก.ค. 
๕๖ 

ส.ค. 
๕๖ 

ก.ย. 
๕๖ 

ต.ค. 
๕๖ 

พ.ย. 
๕๖ 

ธ.ค. 
๕๖ 

ม.ค.
๕๗ 

ก.พ. 
๕๗ 

มี.ค. 
๕๗ 

เม.ย. 
๕๗ 

พ.ค. 
๕๗ 

มิ.ย. 
๕๗ 

ก.ค. 
๕๗ 

ส.ค.
๕๗ 

ก.ย. 
๕๗ 
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โครงการ/กิจกรรมการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

พ.ค. 
๕๖ 

มิ.ย. 
๕๖ 

ก.ค. 
๕๖ 

ส.ค. 
๕๖ 

ก.ย. 
๕๖ 

ต.ค. 
๕๖ 

พ.ย. 
๕๖ 

ธ.ค. 
๕๖ 

ม.ค.
๕๗ 

ก.พ. 
๕๗ 

มี.ค. 
๕๗ 

เม.ย 
๕๗ 

พ.ค. 
๕๗ 

มิ.ย. 
๕๗ 

ก.ค. 
๕๗ 

ส.ค.
๕๗ 

ก.ย. 
๕๗ 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                  
๒.ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
คัดเลือกตัวบ่งชี้ 

                 

๓.จัดทําแผนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา                  
๔.จัดประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 

                 

๕.อบรมการเขียนคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                  
๖.จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                  
๗.อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR                  
๘.จัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR                  
๙.รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน                  
๑๑.แจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                  
๑๒.วิเคราะห์และจัดทําแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพในปีต่อไป                  
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บทที่ ๓ 
 

องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมิน 
 
 องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ใช้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก ตัวบ่งช้ีที่
พัฒนาและจะใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจํานวน  ๒๓ ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน  ๖  ตัวบ่งช้ี  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จํานวน  ๑  
ตัวบ่งช้ี    
 จํานวนตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  สําหรับตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบที่ใช้ใน
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  วิทยาลัย  และสํานัก / สถาบัน  ให้แต่ละหน่วยงานจัดตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบและจุดเน้นของหน่วยงานและให้คะแนนรายองค์ประกอบ  รายละเอียดตามตารางที่ ๓.๑ 
 
ตารางที่ ๓.๑  จํานวนตัวบง่ชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ระดับสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
 

องค์ประกอบ จํานวนตัวบ่งชี้ 

คะแนน 

ตาม 
ตัวบ่งชี*้* 

    
     เฉลี่ย 

๑.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ                 
แผนดําเนินการ 

๑ 
๕ 

๕.๐๐ 

๖.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๑ ๕ ๕.๐๐ 
๗.  การบริหารและการจัดการ ๒ ๑๐ ๕.๐๐ 
๙.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๑ ๕ ๕.๐๐ 

รวมองค์ประกอบท่ี ๑ - ๙ ๖ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 
 
หมายเหตุ  * เพิ่มตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
                  **  คิดคะแนนตามตัวบ่งชี้ค่าสมมติได้คะแนน  ๕  ทุกตัวบ่งชี ้
 
 
 
 
 
 

      คะแนน 

    จาํนวนตวับ่งช้ี 
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องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดําเนนิการ 
 
หลักการ 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา  ปณิธาน  และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน   ดังน้ันจึงเป็น
หน้าที่ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์   แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ปรัชญา  ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ
อุดมศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพ(ถ้ามี) ตลอดจน
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก 
 ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิก
ทุกกลุ่มในสถาบัน  และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันของ
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและ
สังคมโดยรวม 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 ๒.  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 ๓.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๔.  มาตรฐานการศึกษาชาติ   พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 ๕.  มาตรฐานการอุดมศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๖.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๗.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  (Thai  Qualification  
Framework  for  Higher  Education)  (TQF : HEd.)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๘.  หลักการอุดมศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้    จํานวน  ๑   ตัวบ่งช้ี  ประกอบด้วย 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑.๑   กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ    หน่วยงาน : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยวัด จํานวนข้อ เป้าหมาย   มกีารดําเนินการ  ๘ ข้อ  ( ๕ คะแนน) 
 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีภารกิจหลักด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ในการดําเนินภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนา
และการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ         
มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังน้ัน สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 
                ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว   
จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว   มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐาน
การอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของชาติ   รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินงาน
ของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
๑.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
และได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย  โดยเป็น
แผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ต ล อ ด จ น
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
มห า วิ ท ย า ลั ย  ก ร อบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  
ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  
และแผน พัฒนาการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) 

๑ .๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
กํ าหนดป รั ชญา  ปณิ ธ าน  ใ ห้ มี ค ว าม
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน   
๑.๒  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
ปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธาน ร่วมกันทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในสํานักงาน 
เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กําหนดร่วมกัน   
๑.๓  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
สภามหา วิทยาลั ย   พระร าช บัญญั ติ
มหาวิทยาลัย  จุดเน้นของมหาวิทยาลัย  
และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมทั้ ง
หลักการและมาตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน
กลยุทธ์ เพ่ือนําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ไ ป สู่ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ มี
คณะกรรมการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค เ พ่ือนําไปสู่การ
กําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุก
ภารกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๑.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ 
๒. รายงานการประชุมการ
ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์  
ระดับมหา วิทยา ลัยไปสู่ ทุ ก
หน่วยงานภายใน 
 

๒.๑  มีการช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้บริหาร
และบุคลากรภายในหน่วยงานเก่ียวกับ
วิสัยทัศน์  กลยุทธ์และเป้าหมาย  มีการ
กําหนดบุคลากรของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบการดําเนินงาน 
๒ .๒   มี ก าร กํ าหนด เ ป้ าหมาย ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสํานัก 
 
 
 
 
 
 

๑.  คําสั่งมหาวิทยาลัยเข้า
ประชุมรับทราบแผนกลยุทธ์ 
๒.  แผนกลยุทธ์ระดับ
หน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
๓.  มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธ์เ ป็นแผนปฏิบั ติการ
ประจําปี ครบ ๔ พันธกิจ  คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการทางวิชาการ และ
ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

๓.๑  มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์เพ่ือช่วยใน
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
ตามกระบวนการของ Balance scorecards 
๓.๒  มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระห ว่างแผนกล ยุท ธ์  
กับแผนปฏิบัติการประจําปีทั้ง ๒ พันธกิจ 
คือ  การบริหารทางวิชาการ  และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๑.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
๒.  แผนปฏิบัติการประจําปี 
 

๔. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการประจําปี  และ  
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี  
เ พ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี 

๔.๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดทํา
ตัวบ่งช้ี  พร้อมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่ ง ช้ี ที่ จ ะ ใ ช้ วั ด ค ว ามสํ า เ ร็ จ ขอ งก า ร
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจําปี  ทั้งน้ีควรจัดทําพร้อมกับการ
จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบั ติการ
ประจําปี  
๔.๒ มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการตามตัวบ่งช้ีเข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดทําตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย  เพ่ือให้เกิด
การยอมรับของทุกฝ่าย  อันจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน 
 

๑ .ตั ว บ่ ง ช้ีและค่ า เ ป้ าหมาย
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
 

๕ . มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ  
๔ พันธกิจ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทําปฏิทิน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง ๔  
พันธกิจ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน
และสร้างความเช่ือมั่นว่าได้มีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปฏิทินการดําเนินงาน 
๒. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ขอ
ดําเนินการจากมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
๖ .    มี ก า ร ติดตามผลการ
ดําเ นินงานตามตัวบ่ง ช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําปีอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการติดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเสนอ
ต่อผู้บริหารปีละ ๒ ครั้ง   

๑.  รายงานผลการดําเนินงาน 
ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง
หน่วยงานในแต่ละไตรมาส 
 

๗ .   มี ก ารประ เมิ นผลการ
ดําเ นินงานตามตัวบ่ง ช้ีของ  
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อย ปีละ  
๑  ครั้ ง  และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  มี ก า ร
ประ เมิ นผลการ ดํ า เ นิน งานตามแผน  
กลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ี
การดําเ นินงานตามแผนกลยุทธ์ กับค่า
เ ป้าหมาย  และนําผลการประเมินเ พ่ือ
พิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 
 

๑.  ระบบวิธีการและแบบฟอร์ม
การประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 
๒.  รายงานผลการประเมิน 
 

๘.  มีการนําผลการพิจารณา  
ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ
ข อ ง สภ า มห า วิ ท ย า ลั ย ไ ป
ปรั บปรุ ง แ ผนกล ยุท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

๘.๑  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ ไ ด้รับมา  
และมีการจัดทําแผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
๘.๒  มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 
 

๑. รายงานการประชุมผล  
การ วิ เคราะห์ข้ อ เสนอแนะ  
ของสภามหา วิทยาลั ยและ
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 
๒ . แ ผนก า ร ป รั บ ป รุ ง ต า ม
ข้ อ เ ส น อ แน ะ ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
หน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

 ๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๒  หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๔  หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖  หรือ ๗  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
๘  ข้อ 

 
รอบระยะเวลา    รอบปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗) 
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องค์ประกอบที่ ๖   การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 
หลักการ 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา     
ดังนั้น  สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบันและมีการ   
บูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์  สืบสาน  
พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนา  
องค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 ๒.  มาตรฐานการอุดมศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๓.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๔.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี ้ จํานวน   ๑  ตัวบ่งช้ี   ประกอบด้วย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ     หน่วยงาน :  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยวัด เป้าหมาย    มกีารดําเนินการ ๕ หรือ ๖ ข้อ (๕ คะแนน) 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย  แผนงาน  โครงสร้าง  และการบริหารจัดการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์   ฟื้นฟู  สืบสาน  เผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 

๑. มีระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 
 

๑. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการกําหนด
ระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้
บุคลากรนํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ และมี
ผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ เช่น 
มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ก า ร กํ า ห น ด
ผู้รับผิดชอบ   มีการจัดทําแผนงบประมาณ
โครงการ มีการกําหนดตัวช้ีวัดด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม การนํากิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจน โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
 

๑.  เอกสารนโยบายด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒.  คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
๓.  แผน/โครงการด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๔.  รายงานผลการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒.  มีการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 

๒.สํานักศิลปะและวัฒนธรรมสนับสนุนด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําไป
บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการ
สอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปผสมผสานเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม 
การเรียนการสอน หรือบูรณาการด้านการ
ทํานุ บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมเข้า กับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบัน 
 
 

๑.  ประมวลการสอน 
๒.  รายงานผลการสอน 
๓.  รายงานผลการจัดกิจกรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
๓.  มีการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

๓.๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีสถานที่
เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการ
แสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ  
มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
๓.๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีวารสาร  
ในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน 
ระดับชาติ  โดยมีความต่อเ น่ืองในการ
ดําเนินงาน และมี WEB SITE เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
๓ .๓  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน  
มีการสร้างเครือข่าย มีการกําหนดตัวบ่งช้ี 
และมี ก า ร ดํ า เ นิ นก า รอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  
เป็นระบบอย่างชัดเจน 
  

๑. หลักฐานสถานที่เผยแพรแ่ละ
จัดกิจกรรมด้านการทํานุบํารุง    
ศิลปวัฒนธรรม 
๒. รายงานผลการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓. เอกสารการจัดสรร
งบประมาณด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
๔. วารสารศิลปวัฒนธรรม 
๕. หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายร่วม
บริการวิชาการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๔.  มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

๔.๑ มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
มีการกําหนดตัวบ่งช้ี และติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 

๑.  รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จการจัดกิจกรรม
บูรณาการของการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกจิการนักศึกษา 
๒.  รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผน 

 ๕.๒  มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณา
การด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่
การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
๕ .๓  มี ผ ล สั ม ฤท ธ์ิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร
ดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม 
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 

๖.  มีการกําหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

๖ .๑  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ
กําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เช่ียวชาญและมี
การเผยแพร่สู่สาธารณะ 
๖.๒  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการ
ยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มี
บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่
ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กร
ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
๖.๓  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีจํานวน
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้ งใน
ระ ดับชา ติ  ระ ดับ ภูมิ ภาค  หรื อระ ดับ
นานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับ
การอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 
 

๑.  ผลงานการพัฒนามาตรฐาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
๒.  รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีให้การ
รับรอง 
๓.  หลกัฐานการเผยแพร่ผลงาน
สู่สาธารณชน 
๔.  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการเผยแพร่ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

 ๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๔  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๕  หรือ ๖ ข้อ 

 
 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑๐ (สมศ.๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
 
คําอธบิาย 

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็น 
พันธกิจหลักประการหน่ึงที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้
สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่
ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเน่ืองที่มั่นคง
และยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 
 
ประเด็นการพจิารณา  

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐  
๓. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเน่ือง 
๔. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได้  
๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียด

ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและเป้าหมายความสําเร็จ 
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ 

เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

๕. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
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องค์ประกอบที่  ๗   การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ 
 สถาบันต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ในการ
กํากับ ดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ   สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ
ให้ม ีค ุณภาพ เช ่น ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อม ูล การบริหารความเสี ่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๒.  มาตรฐานการอุดมศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๓.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๔.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏฺบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 ๕.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 ๖.  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ ๒๐๐๙-๒๐๑๐ 
 ๗.  เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 ๘.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๙.  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
ตัวบ่งชี้    จํานวน   ๑   ตัวบ่งช้ี   ประกอบด้วย 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ      หน่วยงาน :  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยวัด   เป้าหมาย   มีการดําเนินการ  ๗  ข้อ (๕ คะแนน) 

 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันน้ันๆ   หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  เป็นผู้นําที่ดีมี          ธรร
มาภิบาล   รับผิดชอบต่อสังคม   รักความก้าวหน้า   ดูแลบุคลากรอย่างดี   เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหาร   มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา   และกํากับดูแล   ติดตามผลการ
ดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง   จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
๑ .   สภาสถาบันปฏิบัติ
ห น้ าที่ ต ามที่ กฎหมาย
กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตาม
ห ลั ก เ กณ ฑ์ ที่ กํ า ห น ด
ล่วงหน้า 
 

๑ .๑ กรรมการสํานักทุกคนควรได้รับการ
ช้ีแจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย 
ข้อบังคับต่าง  ๆ  ที่ เ ก่ียวข้อง  โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่าง ๆ  
อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
และผู้บริหาร  รวมทั้ งทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ  กรอบทิศทาง
การ พัฒนาสถา บัน  และ อัตลั กษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่
มีต่อมหาวิทยาลัยก่อนจะปฎิบัติหน้าที่ 
 

๑.  รายงานการประชุมของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เก่ียวข้อง
กับหัวข้อในกิจกรรมเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 
๒.  ฐานข้อมูลประวัติของคณะ 
กรรมการ 
 

๒.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  
กํ า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร
ดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
ทุกระดับมีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์  
มีการนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน 

๒ .๑ ผู้บริหารสํานัก มีส่วนร่วมกันในการ
กําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ
ชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
(KPI) ของงานท่ีปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณา
จาก ๑) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริม
ให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ ๒) มิติการบริการ 
วิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 
 
 
 

๑ .  รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการสํานักศิลปวัฒนธรรม
และกิจการนักศึกษาในส่วนที่
เ ก่ียวข้องกับการกํากับดูแลให้
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมนํา
นโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
 ๒ .๒  ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการ

ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและ
มีความ เข้ า ใจร่ วม กัน  ควรจั ดทํ าระบบ
ฐานข้อมูลของสํานักให้ทันสมัย นํามาใช้ใน
การติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การ
รายงานผลการดําเนินงานตาม  ตัวบ่ง ช้ี
คุณภาพ (KPI) ที่ กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  และนําข้อมูลที่ได้มา 
ใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่าง
ทันการ 
 
 
 

๒ .  รายงานผลการ ถ่ายทอด
นโยบายวิสัยทัศน์และแผนกล
ยุทธ์ให้บุคลากรในสํานัก 
๓ . ระบบฐานข้อมูลของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมต้องทันสมัย 

 

๓.  ผู้บริหารมีการกํากับ  
ติดตามและประเมินผล
การ ดํ า เ นิน ง านตาม ท่ี
ม อ บ ห ม า ย  ร ว ม ทั้ ง
ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร แ ผ น  
และผลการดําเนินงาน
ของสถาบันไปยังบุคลากร
ในสถาบัน 

๓.๑ ผู้บริหารของสํานักมีการกํากับ ติดตาม
ผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 
๑-๒ ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับ
แ ผนก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ใ ห้ ส อดคล้ อ ง กั บ
สภาพการณ์ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภาย  
ในเ พ่ือสื่ อสารแผนการดําเ นินงานไปยัง
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เก่ียวข้อง  
๓.๒  ผู้บริหารของสํานักมีการประเมินผล  
การดําเ นินงานท่ีสํ าคัญตามภารกิจของ
สถาบันอย่างครบถ้วน รวมท้ังการติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือ
ทบทวน เ ป้ าหมาย  หรื อป รั บแผนกา ร
ดําเนินงานในรอบปีถัดไป  พร้อมแจ้งผลการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการ
สื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 

๑.  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารเก่ียวกับ
การติดตามผลการดําเนินงาน 
๒.  รายงานผลการประเมินผล
การดําเนินงาน 
๓.  รายงานผลการทบทวน
เป้าหมาย 
๔.  หลกัฐานการสื่อสารผลการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรทุก
ระดับ 
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๔.  ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในสถาบันมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 
 

๔ .๑ ผู้บริหารของสํานักควรมีระบบการ
สื่อสาร ๒ ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  อันจะ
ทํ า ใ ห้ ไ ด้ ข้ อมู ล เ พ่ื อการป รับป รุ งระบบ  
การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
๔.๒  ผู้บริหารของสํานักดําเนินการปรับลด
ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการ
มอบอํานาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือ  
ผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว 
พร้อมกับมีการกํากับ และ ตรวจสอบเพ่ือ     
ให้ เ กิดความม่ันใจว่าระบบการทํางานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมี  
ความเสี่ยง อยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 
๔.๓  ผู้บริหารของมีการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ
ต่อบุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง เช่น 
การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ โครงการพัฒนา
องค์การให้คล่องตัว (lean organization) 
เป็นต้น 
 
 

๑.  หลกัฐานแสดงการจัดระบบ
การสื่อสาร ๒ ทาง 
๒. ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน 
๓.  รายงานผลสัมฤทธ์ิของการ
ปรับลดขั้นตอนในการบริหารงาน 
๔.  เอกสารมอบอํานาจแก่
ผู้บริหาร 
๕.  เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

๕.  ผู้บริหารถา่ยทอด
ความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน   เพ่ือให้
สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ 

๕.๑ ผู้บริหารของสํานักมีการถ่ายทอดความรู้
แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองหรือเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เช่น การสอนงานท่ีหน้างาน  (on – the – job 
training) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
๕.๒  ผู้บริหารของสํานักในระดับต่าง ๆ ควร
นําหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ 
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  อาทิ การประชุม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฎิบัติ (community of practices) เป็นต้น 
 
 
 

๑.  รายงานผลการฝึกอบรม
บุคลากรเกี่ยวกับการเพ่ิมทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 
๒.  คู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ 
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๖.  ผู้บริหารบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้ มี ส่ วนไ ด้  
ส่วนเสีย 
 

๖.๑ ผู้บริหารของสํานักควรยึดหลักธรรมา  
ภิบาล เ ป็น เค ร่ืองมื อ ในการบ ริหารการ
ดําเนินงานของสถาบันให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนด
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภา
สถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก 
๖.๒  ผู้บริหารของสํานักมีการดําเนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็น
การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิด 
โอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝา่ยที่เก่ียวข้องใน
การดําเนินงาน 
๖.๓  ผู้บริหารของสํานักมีการเปิดเผยประวัติ  
มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงาน
สรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของ
สถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจําทุกปี 
๖.๔  ผู้บริหารของสํานักมีการติดตามผลการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
การตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา 
และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภา
สถาบันเป็นประจําทุกปี 
 
 

๑.  ผลการประเมินผู้บริหารโดยมี
ประเด็นการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหาร 
๒.  รายงานการประชุมระดับ
หน่วยงานที่แสดงการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร 
๔.  ฐานข้อมูลประวัติของ
ผู้บริหาร 
๕.  หลกัฐานการเผยแพร่รายงาน
การประเมินตนเอง 
 

๗.  สภาสถาบัน
ประเมินผลการบริหาร 
งานของสถาบันและ
ผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ 

๗ .๑  สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่
ระบุไว้ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร และ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการประเมิน หรือตาม
ข้ อตกลงที่ ทํ า ร่ วม กันระห ว่างสภามหา 
วิทยาลัยและผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

๑ .  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของวิทยาลัยและแบบ
ประเมินผู้บริหาร 
๒ .   รายงานการประชุมสภา
วิทยาลัยเก่ียวกับการประเมิน  
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บริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

๗ .๒  สภามหาวิทยาลัยควรยึดหลักการ
ประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร 
ก ล่ า ว คื อ ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ที่ มุ่ ง เ น้ น ก า ร ใ ห้
ข้อ เสนอแนะเ ชิงสร้ างสรรค์  นําผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง  
๗ .๓  ผู้บริหารของสํานักมีการนําผลการ
ประเมินจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ปรับปรุง
ก า รบ ริห า ร ง าน  อาทิ  จั ดทํ า แผนกา ร
บริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อ
สภามหาวิทยาลัยในโอกาสที่เหมาะสม 
 

ผู้บริหารหน่วยงาน 
๓.  รายงานผลการประเมิน 
๔.  แผนการพัฒนาการบริหาร 
งานวิทยาลัยจากผลการประเมิน 
 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

 ๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๒  หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข้อ 

 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ     หน่วยงาน :  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยวัด จํานวนข้อ เป้าหมาย   มีการดําเนินการ  ๖  ข้อ (๔ คะแนน) 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 เพ่ือให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบในการบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและ
ควบคุมปัจจัยกิจกรรม  และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน 
หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีป้องกันหรือบรรเทาความ
รุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้
งาน   มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน
ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 
 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ แนวปฏิบัติ ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
๑. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ห รื อ ค ณ ะ ทํ า ง า น บ ริ ห า ร  
ความ เ สี่ ย ง โ ดย มี ผู้ บ ริ ห า ร
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ ตั ว แ ท น ที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

๑ .๑   มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ
หลักของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.๒  มีการระบุรายละเอียดการทํางานของ
คณะกรรมการห รือคณะทํ า งาน  เ ช่น 
นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  กําหนดระยะเวลา
ก า รประ ชุ มขอ งคณะกร รมก า รหรื อ
คณะทํางานอย่างสมํ่าเสมอ 
 

๑.  นโยบาย/แผนงานของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
 

๒. มีการวิเคราะห์และระบุ
ปั จ จั ย เ สี่ ย ง แ ล ะ ปั จ จั ย  
ที่ ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย ๓ ด้าน  ตามบริบทของ
สถาบัน จากตัวอย่างต่อไปน้ี 
  -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานที่ ) 
  -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
หรือยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
  -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย  
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

๓.  คณะกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี  
ผลกระทบต่อความเสียหายในการที่จะบรรลุ  
เป้าหมายการบริหารงาน 
๔ .    ลําดับความสําคัญของความเสี่ยง  
ปัจจัยเสี่ยงด้านที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 
 

๑.  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านต่างๆระบุความเสี่ยงแต่ละ
ด้าน และมีการจัดลําดับความเสี่ยง 
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-  ความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร  
การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน  
ระบบประกันคุณภาพ 
  -  ความเสี่ยงด้านบุคลากร
และความเสี่ยงด้านธรรมา     
ภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์

ภายนอก 
๓.  มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ใน  ข้อ ๒ 
 
 

๓.๑  ระดับความเสี่ยงที่ กําหนดเป็นเชิง
ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความ
เสี่ยงระดับสูง กลาง ตํ่า  
๓.๒  มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
๓.๓  มีการประเมินโอกาสในการเกิดความ
เสี่ยง โดยประเมินจากความถี่ที่ เคยเกิด
เหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็น
ที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์
จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เ ก่ียวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงใน
ปัจจุบัน  
๓.๔  การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง 
ได้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์
เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรง
มาก  ถ้า  กระทบต่อความเ ช่ือมั่น   ต่อ
คุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน ฐานะ
การเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัย
ของบุคลากร 
 

๑.  แผนบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมประเด็นในกิจกรรม
เสนอแนะ 

๔. มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยง
สูง และดําเนินการตามแผน 

๔.๑ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมาย โดยกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้ กับ บุคลากร ในมหา วิทยาลั ย  และ
ดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

๑.  ประกาศ  กฎ ระเบียบ   
ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ แนวปฏิบัติ ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
๔.๒  สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดย
ใช้เทคนิค ๔ T คือ Take การยอมรับความ
เสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 
Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง 
และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง  เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส
ที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งใน
รูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ช่ือเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 
 

๕.  มีการติดตาม  และ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน  และรายงานต่อสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕.๑  มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผล
การดําเนินงานตามแผนต่อสภามหาวิทยาลัย  
๕.๒  มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
และประ เมินผลความสํ า เ ร็ จของการ
ดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย 

๗.๔(๕.๑) รายงานการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

๖.  มีการนําผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีถัดไป 

    แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปซึ่ง
ได้พิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง
การจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งความเสี่ยงใหม่
จากนโยบาย  หรือสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่ เปลี่ ยนแปลงไปทั้ งภายใน
มหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานกํากับ 
 

๗.๔(๖.๑) รายงานการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ 
๗.๔(๖.๒)คําขอต้ังงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

 ๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒  ข้อ 
มีการดําเนินการ  
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖  ข้อ 

 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
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องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเน่ือง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 ๒.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๓.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 ๕.  มาตรฐานการอุดมศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๖.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๗.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  (Thai  Qualification  
Framework  for  Higher  Education)  (TQF : HEd.)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๘.  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 ๙.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้   จํานวน   ๑   ตัวบ่งช้ี   ประกอบด้วย    
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ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ หน่วยงาน:  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยวัด               ระดับ เป้าหมาย  มีการดําเนินการ  ๙  ข้อ (๕  คะแนน) 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕   ซึ่งสถาบันต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้น
สังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมท้ังการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง   โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   ทั้งน้ีเพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มัน่ใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 

๑.  มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน  ต้ังแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
ที่เทียบเท่า  และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

๑.๑  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ให้เหมาะสม 
๑.๒.  ระบบประกันคุณภาพของสํานักที่
นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ดําเนินการเป็นประจํา 
โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการ
ตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การดําเนินภารกิจ
บรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 
๑ .๓   มีการกํ าหนดผู้ รับผิดชอบและ
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือ 
ผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง     
 
 
                                        
 

๑. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
๒. คู่มือการประกันคุณภาพ 
การศึกษาสํานัก 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
๒.  มีการกําหนดนโยบาย  
และให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในโดย
คณะ กรรมการระดับนโยบาย
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ข อ ง
สถาบัน 

๒.๑  คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้ บริ หาร สู งสุ ดของสํ า นักศิ ลปะและ
วัฒนธรรม ต้องให้ความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจน  
๒ .๒  มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบการ จัดระบบการประกัน
คุณภาพพร้อมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
เหมาะสม 
๒.๓  มีคู่มือประกันคุณภาพเพ่ือกํากับการ
ดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
๒.๕  มีระบบและกลไกการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 

๑. นโยบายของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม       
๒. หนังสือเชิญเป็นภาคีการ
ประกันคุณภาพจากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๓. มีการกําหนดมาตรฐานตัว
บ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

๓.๑  สํานักกําหนดมาตรฐานและกําหนด 
ตัวบ่งช้ีที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน
ของสถาบันเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
ตนเอง แต่ทั้งน้ีต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา  ตลอดจนมาตรฐาน  และ
กฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓.๒  ตัวบ่งช้ีที่เพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณ์
ของสถาบันควรช้ี วัดคุณลักษณะที่ พึง
ป ร ะ ส ง ค์ ค ร บ ถ้ ว นทั้ ง ปั จ จั ย นํ า เ ข้ า 
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์   
๓.๓  เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับ
แต่ละตัวบ่งช้ี ต้องสามารถวัดระดับ 
คุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ีน้ันๆ 
และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุง 
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 

๑. รายงานการประชุม 
การประสานงานในการ 
ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
(บุคคล) 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
๔. มีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย๑) การควบคุม  
ติดตามการดําเนินงานและ
ประเมินคุณภาพ ๒) การ
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะ กรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามท่ีสํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษากําหนดใน Che Qa 
On line และ ๓) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทํา
แผน พัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

๔ .๑  มีการดําเนินการตามระบบการ
ประ กันคุณภาพการ ศึกษาภาย ในที่
สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการกําหนดการ
ควบคุมคุณภาพการติดตามการดําเนินงาน 
และการประเมินคุณภาพ 
 ๔.๒.  มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ใน
การดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และ
การปรับปรุงระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
๔.๓  มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม  

๑.  รายงานการประเมินตนเอง
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทุกปีการศึกษา 
๒.  รายงานผลการตรวจติดตาม
คุณภาพการศึกษาภายในของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมทุกปี
การศึกษา 

๕. มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน  และ
ส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งช้ี 

 

๑.สํานักควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัว
บ่ ง ช้ีของแผนกล ยุท ธ์ นํ าผลจากการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณภ าพ  ม า ต ร ก า ร  แ ล ะ
แผน พัฒนาคุ ณภ าพ ใ นแ ต่ ล ะ ปี  ไ ป
วิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงาน
กับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานใน
ส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยต ร งห รื อ ร่ ว ม
รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการ 
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ของ มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นจากปี 
ก่อนหน้าทุกตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รายงานผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
๖.  มีระบบสารสนเทศทีใ่ห้
ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง ๙  องค์ประกอบ 

สํานักควรจัดให้มี ระบบสารสนเทศที่
สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ถูกต้องเป็นปัจจุบันครบทั้ง ๙ องค์ประกอบ
คุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ ง
ระดับบุคคล สาขาวิชา  คณะทุกคณะ 
และมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นระบบที่
สามารถเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่
เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ.   
สมศ. กพร.   เป็นต้น 
 

๑.  หลกัฐานระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพ 

 

๗.  มสี่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
บัณฑิต  และผูใ้ช้บริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

สํานักควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ 
และ บุคล ากรขอ งสํ า นั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ การร่วม
กําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับ
สถาบันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้าน
การประกันคุณภาพ เป็นต้น 
 

๑.  รายงานผลการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในกิจกรรมการประกัน
คุณภาพ 

 

๘ .   มี เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ร ะห ว่ า ง สถ า บัน   และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

๘.๑  มีการสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพระหว่างสํานัก ทั้งในส่วนของ
ระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา และใน
ส่วนที่เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา  
๘ .๒   มี การทํ า งาน ด้านการประกัน
คุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการด้าน 
ต่างๆท่ีเกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในเครือข่าย 
๘.๓  มีการติดตาม ประเมินผลการสร้าง
เครือข่าย  เ พ่ือนําไปสู่การพัฒนาการ
ทํางานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 

๑.  รายช่ือเครือข่ายการประกัน
คุณภาพ 
๒.  รายงานการประชุม / 
รายงานผลการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา ข้อมูลอ้างอิง/เอกสารหลักฐาน 
๙ .   มี แนวปฏิ บั ติที่ ดี หรื อ
ง าน วิจั ย ด้ านการประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และ
เผยแพร่ ให้ ห น่ วยงาน อ่ืน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

๙.๑  มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติใน
แต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๙.๒  มีการเผยแพร่แนวทางการจัดทํา
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ กั บ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอ่ืนไปใช้
ประโยชน์ 

๑.  หลกัการคัดเลือกแนวปฏิบัติ
ที่ดีในกิจกรรมด้านการประกัน
คุณภาพ 
๒.  หลกัฐานการเผยแพร่แนวการ
ประกันคุณภาพที่หน่วยงานอ่ืน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

 ๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๒  หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๓ หรือ ๔  หรอื  

๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗  หรือ ๘ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๙  ข้อ 

 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา  (๑ มิถนุายน  ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗) 
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บทที่  ๔ 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพือ่ให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ (สกอ.) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน 
  
 ๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) 
  ๑.๑  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย  โดยทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธาน
ยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยหรือไม่  หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้
แน่ใจว่าสมาชิกในมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  ๑.๒  หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัยตามสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนไป  ควรเป็นการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่  เพ่ือเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้
กําหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ๑ .๓  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ            
สภามหาวิทยาลัย  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  
รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้อง
ควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 
  ๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพ่ือนํามหาวิทยาลัยไปสู่
ความสําเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และ
วัตถุประสงค์ (objective)  คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส 
(opportunity)   และภัยคุกคาม (threat)  เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  อันได้แก่ การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดควรผ่านการประชา
พิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 
 ๒.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  ๒.๑  มีการช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ
เป้าหมายของกลยุทธ์  และมีการกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ทางการ 
  ๒.๒  มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายใน
และมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 



ห น ้ า  | 64 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 ๓.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  ๓.๑  มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน
ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
  ๓.๒  มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
การประจําปีทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
  ๔.๑  มีการจัดทําตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีที่จะใช้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งน้ี ควรจัดทําพร้อมกับ    
การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

๔.๒ มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ
ตามตัวบ่งช้ีเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ
นําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน 
 ๕.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ ๔ พันธกิจ 
  มหาวิทยาลัยควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง ๔ พันธกิจเพ่ือใช้เป็น          
แนวทางการดําเนินงานและสร้างความเช่ือมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
 ๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อย             
ปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
  มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งช้ีเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ 
เช่น  ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุง    
 ๗.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ี          
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาใน
ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นประจําอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๘.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน  
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
  ๘.๑  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมี      
การจัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  ๘.๒  มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 ๑.  มีระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรนํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์
ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ เช่น มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
การกําหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวช้ีวัดด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 ๒.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศกึษา 
  มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับ       
การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและที่จัดโดยองค์การนักศึกษา 
 ๓. มีการเผยแพรกิ่จกรรมหรือการบริการด้านทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  ๓.๑ มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอ
ศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ      
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
  ๓.๒  มหาวิทยาลัยจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับ
หน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน 
  ๓.๓  มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน มีการสร้างเครือข่าย มีการกําหนดตัวบ่งช้ี และมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
เป็นระบบอย่างชัดเจน  
 ๔.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
  มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบ่งช้ี และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 ๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
  ๕.๑  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA  
  ๕.๒  มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การ
ปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
  ๕.๓  มีผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรบัปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๖. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 
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๖.๑ มหาวิทยาลัยมีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
การใช้ผู้เช่ียวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

๖.๒ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

๖.๓ มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมี  การเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับ
การอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ภาวะผูน้ําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 
 ๑.  สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
  ๑.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนควรได้รับการช้ีแจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับ
กฏหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ต่าง ๆ  อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร  รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ  กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อมหาวิทยาลัยก่อนจะปฎิบัติหน้าที่ 
  ๑.๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลมหาวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
  ๑.๓  มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานต่อสาธารณชน 
 ๒.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์กําหนดทศิทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน การปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน  
  ๒.๑  ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของ
งานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก ๑ ) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมี
โอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ ๒) มิติการ
พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ๓) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดย
คํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่า
ของการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ  
  ๒.๒  ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน  
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  ๒.๓  ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตามผล        
การบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ ๒  ครั้ง  และนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
 ๓.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
  ๓.๑  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการ
ประชุมผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ ๑-๒ ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เก่ียวข้อง  
  ๓.๒  ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผน         
การดําเนินงานในรอบปีถัดไป  พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน 
โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  
 ๔.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน         
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
  ๔.๑  ผู้บริหารควรมีระบบการส่ือสาร ๒ ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
  ๔.๒  ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจใน
การตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และ
ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเส่ียง
อยู่ระดับในที่ยอมรับได้  
  ๔.๓  ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากร
เป็นประจําอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (learn organization) เป็นต้น  
 ๕.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
  ๕.๑  ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน    
(on – the – job training) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  ๕.๒  ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติ (community of practices) เป็นต้น 
 ๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
  ๖.๑  ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย โดยให้
สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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  ๖.๒  ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องในการดําเนินงาน 
  ๖.๓  ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการ
ทํางานและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี 
  ๖.๔  ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย และรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี  
 ๗.  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๗.๑  สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารตามที่ระบุไว้
ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลผู้บริหาร และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงท่ีทําร่วมกันระหว่างสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 
  ๗.๒  สภามหาวิทยาลัยควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือ
ใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
สถาบันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง  
  ๗.๓  ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน 
อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยในโอกาสที่เหมาะสม  

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔  ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
 ๑.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
  ๑.๑  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
  ๑.๒  มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น นโยบายหรือ
แนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานฯ อย่างสมํ่าเสมอ 
 ๒.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน  
ตามบริบทของสถาบัน  
  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น  
   -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)   
   -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
   -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
   -   ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร    
การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
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   -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร     
   -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
   -  ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
  ๒.๑  วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 
  ๒.๒  ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ 
  ๒.๓  ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
คน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 
  ๒.๔  จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง 
 ๓.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก           
การวิเคราะห์ในข้อ ๒   
  ๓.๑  ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ตํ่า ได้ 
  ๓.๒  ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
  ๓.๓  การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน  
  ๓.๔  การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเช่ือมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 
 ๔.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
  ๔.๑  จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และดําเนินการแก้ไข ลด หรือ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๔.๒  สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค ๔ T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การ
หยุดหรือหลีกเลี่ยงความเส่ียง  เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีสถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งใน
รูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 
 ๕.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
  ๕.๑  มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภามหาวิทยาลัย  
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  ๕.๒  มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อ          
สภามหาวิทยาลัย 
 ๖.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
  แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ 
ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานกํากับ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 
 ๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ    
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 
  ๑.๑ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบ
เฉพาะที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง 
  ๑.๒ ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการเป็นประจํา โดยเร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและ     
การปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
  ๑.๓ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับ      
ผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
 ๒. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
  ๒.๑ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ต้องให้ความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ๒.๒ มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
  ๒.๓ มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับ
คณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชากําหนด 
  ๒.๔ มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
  ๒.๕ มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 
 ๓. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
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  ๓.๑ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งช้ีที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งน้ีต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
  ๓.๒ ตัวบ่งช้ีที่เพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยควรช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วนทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์   
  ๓.๓ เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับแต่ละตัวบ่งช้ี ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้าหมายของตัวบ่งช้ีน้ันๆ และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 ๔.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย           

๑) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน 
CHE QA Online และ ๓) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน  
  ๔.๑ มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดย
มีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  
  ๔.๒ มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๔.๓  มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 ๕.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
  มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพ 
มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ / หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย      
มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งช้ี  
 ๖.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ 
องค์ประกอบคุณภาพ 
  มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง ๙ องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเช่ือมต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น  
 ๗.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน  
  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและ
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ผู้รับบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็น
กรรมการ การร่วมกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น      
 ๘.  มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
 ๘.๑ มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับ
มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา และในส่วนที่เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ  
 ๘.๒ มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
และมีพัฒนาการด้านต่างๆท่ีเกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 
 ๘.๓ มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกัน
อย่างต่อเน่ือง 
 ๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์  
  ๙.๑  มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๙.๒  มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ เป็นวิธีปฏิบัติที่ ดีให้กับ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอ่ืนไปใช้ประโยชน์ 
  ๙.๓  มีการวิจัยมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทที่  ๕ 
การวิเคราะหตั์วบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

๑.  ตัวบ่งชี้เพือ่การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคณุภาพ ๙ ด้าน 
 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สําคัญ ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก ๕ ประการที่จะ
สนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ ๑) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดําเนินการ ๒) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๓) การบริหารและการจัดการ ๔) การเงินและ
งบประมาณ และ ๕) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้อง
ทํางานเช่ือมโยงบูรณาการทุกเร่ืองเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงจะส่งเสริมให้การจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาข้ึนโดย
คํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๙ ด้านที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจ
สนับสนุน ได้แก่ ๑) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ ๒) การผลิตบัณฑิต             
๓) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๔) การวิจัย  ๕) การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๖) การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ๗) การบริหารและการจัดการ  ๘) การเงินและงบประมาณ และ  ๙) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 
 ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้กําหนด
ตัวบ่งช้ีภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๙ ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทที่ ๓ 
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่
ละแห่ง  ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๕.๑ 
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ตารางที่ ๕.๑  องค์ประกอบคณุภาพ ๙ ด้านและตัวบ่งชีท้ี่ใช้ประเมินคุณภาพตามองคป์ระกอบ 
 

 
องค์ประกอบคุณภาพ 

จํานวนตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลพัธ ์
รวม 

๑. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผน
ดําเนินการ 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

 

๑+ 

๒. การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒, 
๒.๓  และ ๒.๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑, ๒.๔ 
, ๒.๖ และ ๒.๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๘ และ
ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง

ของ สมศ.  

๘+ 

๓. กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และ 
๓.๒ 

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

๒+ 

๔. การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ และ 
๔.๒    

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

๓+ 

๕.  การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ และ 
๕.๒   

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

๒+ 

๖. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

๑+ 

๗. การบริหารและการจัดการ - ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑, 
๗.๒, ๗.๓ และ 
๗.๔ 

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

๔+ 

๘. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

๑+ 

๙. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

๑+ 

รวม ๔ ๑๘ ๑+ ๒๓+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | 75 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

๒.  ตัวบ่งชี้เพือ่การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา 
๓๔ กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ดังน้ัน จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙  ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับน้ีประกอบด้วย
มาตรฐานย่อย ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
  ๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
   บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานน้ีมีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
   ๑) บัณฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล 
   ๒) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
   ๓)  บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
  ๒.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
   มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่าง
มีดุลยภาพ 
    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ  
การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ 
มาตรฐานน้ีมีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
     ๑)  มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 
     ๒)  มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 
     ๓)  มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน              
การอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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    ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตาม    
พันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง ๔ ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาค
ส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้  มาตรฐานน้ีมีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
     ๑)  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความ
ต้องการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการ
ประเมิน และใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหาร
กิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
     ๒)  มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดน
ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตาม
ศักยภาพของประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 
     ๓)  มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมตามระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ย่ังยืนของสังคม และประเทศชาติ 
     ๔)  มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 
  ๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานน้ีมีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
    ๑)  มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้  
    ๒)  มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง อันนําไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้   
  ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           
จึงสามารถกระจายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่
ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ ๕.๒ 
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ตารางที่ ๕.๒  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

 
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 

๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๗ และ ๓.๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๘ และ 
ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง

ของ สมศ. 
 

๓+ 

๒ .  มาตรฐาน ด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

    
 

  ก. มาตรฐานด้าน 
ธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑,๒.๔, ๗.๑, 
๗.๓, ๗.๔, ๘.๑ และ 
๙.๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

 

๗+ 

   ข . มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๕ และ ๔.๓  

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑, ๒.๖, 
๓.๑, ๔.๑, ๕.๑, ๕.๒, 
๖.๑  

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

๑๑+ 

๓. มาตรฐานด้านการสร้าง 
และพัฒนาสังคมฐานความรู้ 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ และ ๗.๒ ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

 

๒+ 

รวม ๔ ๑๘ ๑+ ๒๓+ 
 
 
๓.  ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
 คณะกรรมการการ อุดมศึกษาไ ด้จั ดทํ ามาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่ม
สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดต้ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มาตรฐานฉบับน้ีประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ๒ ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและ       
ความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแล้วในบทท่ี ๑ ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย
ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ๒ ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ ๔ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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๑) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน 
 ๑.๑) ด้านกายภาพ 
  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มี
ห้องครบทุกประเภท  พ้ืนที่ใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวน
เพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษา
ตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ  รวมท้ังต้องจัดให้มีห้องสมุดตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจําอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จํานวนเพียงพอต่อการจัด
การศึกษา 
 ทั้งน้ี อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือ
ความจําเป็นอย่างอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ๑.๒) ด้านวิชาการ 
                              สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการ
ของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถ
แสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล 
การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
 
 ๑.๓) ด้านการเงนิ 
                              สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบท่ีจําแนก
ตามกองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจ
และเป้าหมายที่กําหนดไว้  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ       
การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนํารายได้ไปลงทุน
ภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุก
ระดับ 
 ๑.๔) ด้านการบริหารจัดการ     
      สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ
ที่กําหนดไว้  โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล          
การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 
รวมท้ังกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่กําหนดไว้  มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วย 
หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า  
 



ห น ้ า  | 79 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 ๒) มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่างๆ ๔ ด้าน 
  ๒.๑) ด้านการผลิตบัณฑิต 
  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรง
ตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิต
ได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน 
เผยแพร่ต่อสาธารณะในเร่ืองหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม     
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
 ๒.๒) ด้านการวิจัย 
                             สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
การทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ใน
วงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
 ๒.๓) ด้านการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
                             สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวง
กว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัย     
การค้นคว้าเพ่ือแสวงหาคําตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มี
การศึกษาต่อเน่ืองบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการน้ี  สามารถจัดในรูปแบบของ        
การให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
 ๒.๔) ด้านการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ 
หน่วยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
ส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับ
การปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรม       
ของชาติ  สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่
ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการ
ดําเนินงานด้านน้ีอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้าน
การทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

ดังน้ัน  ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      
จึงสามารถ กระจายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละ
ด้าน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ ๕.๓ 
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ตารางที่ ๕.๓ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ด้าน 

ปัจจัยนําเขา้ 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต 
หรือผลลพัธ ์

รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

    

(๑)ด้านกายภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕  

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

๑+ 

(๒) ด้านวิชาการ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 
และ ๒.๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑, ๒.๔, ๒.๖ 
ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง

ของ สมศ. 
๕+ 

(๓) ด้านการเงิน 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ 

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

๑+ 

(๔) ด้านการบริหาร
จัดการ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑, ๗.๑,     
๗.๒, ๗.๓, ๗.๔ และ 
๙.๑ 

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. ๖+ 

๒. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

  
 

 

(๑) ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๗, ๓.๑และ 
๓.๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๘ และ 
ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง

ของ สมศ. 
๔+ 

(๒) ด้านการวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑และ ๔.๒ 

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ. 

๓+ 

(๓) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑และ ๕.๒ 
ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง

ของ สมศ. 
๒+ 

(๔) ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง

ของ สมศ. 
๑+ 

รวม ๔ ๑๘ ๑+ ๒๓+ 
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๔.  ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดําเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้ 
รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน ลงในมุมมองด้านต่างๆ ที่
กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ ๕.๔ 
ตารางที่ ๕.๔  มุมมองด้านบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

 
มุมมองด้านบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต 
หรือผลลพัธ ์

 
รวม 

๑. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๖, ๒.๗, 
๓.๑, ๓.๒, ๕.๑, และ 
๕.๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๘ และ 
ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้องของ 

สมศ. 

๗+ 

๒. ด้านกระบวนการภายใน ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑, ๒.๑, 
๒.๔, ๔.๑, ๖.๑, ๗.๑, 
๗.๓, ๗.๔ และ ๙.๑ 

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้องของ 
สมศ. 

 

๑๐+ 

๓. ด้านการเงิน ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้องของ 
สมศ. 

๒+ 

๔. ด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 
และ ๒.๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ และ 
๗.๒   

ตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้องของ 
สมศ. 

 

๔+ 

รวม ๔ ๑๘ ๑+ ๒๓+ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

คณะผู้จัดทาํ 
 

 ๑. อาจารย์ประวิทย์     ขาวปลื้ม 
 ๒. อาจารย์เสาวรส พวงแก้ว 
 ๓. ดร.ณวัฒน์  หลาวทอง 
 ๔. ดร.กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล 
 ๕. นางจําปี              บุดดา 
 ๖. นางสาวพรรศิธร สอนอ่ิมสาตร์ 
 ๗. นางสุนิภา          เสือเปรียว 
 ๘. นางสาวราตรี         ศรีโรจน์ 
 ๙. นางสาววรุณยุพา    ศรีรักษา 

 

ผู้เรียบเรียง 
 
 ๑. อาจารย์ประวิทย์    ขาวปลื้ม 
 ๒. อาจารย์เสาวรส   พวงแก้ว 
 ๓. ดร.ณวัฒน์  หลาวทอง 
 ๔. ดร.กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล 
 ๕. นางสาววรุณยุพา   ศรีรักษา 
 ๖. นางสาวราตรี  ศรีโรจน์ 
 

ผู้จัดทํารปูเล่ม 
 
 ๑. อาจารย์เสาวรส พวงแก้ว 
 ๒. นางสาววรุณยุพา    ศรีรักษา 
 ๓. นายนริทธิก์  จันทร์ทอง 
   
   
  
    
 


