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คำนำ 
 

         คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประกอบด้วย 1เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน  2กำหนดแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 3จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและ
ติดตามผลการดำเนินงานตามบ่งชี ้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับมอบหมาย  4จัดประชุม
คณะทำงานตามตัวชี้วัดเพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและปฏิทินดำเนินงาน 5จัดทำแผนปฏิบัติการในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพตามตัวชี้วัดที ่ได้รับมอบหมาย 6ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนผลักดันการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน 7ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ของหน่วยงาน 8สรุปและรายงานผลดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
มหาวิทยาลัย (หน่วยงานเจ้าภาพ) 9จัดทำต้นแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับ 10จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 
ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย 11รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 12จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ 13ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานประกันคุณภาพ 

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานประกันคุณภาพ 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

1. วัตถปุระสงค์    
 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการงานประกันคุณภาพสำหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 2) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน    

 
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอน1เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื ่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน  2กำหนดแนวทางและ
เครื่องมือการดำเนินงานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
มอบหมาย 3จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและติดตามผลการดำเนินงานตามบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ได้รับมอบหมาย 4จัดประชุมคณะทำงานตามตัวชี ้ว ัดเพื ่อชี ้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานและปฏิทินดำเนินงาน 5จัดทำแผนปฏิบัติการในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมาย 6ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หน่วยงาน 7ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของหน่วยงาน 
8สรุปและรายงานผลดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย 
(หน่วยงานเจ้าภาพ) 9จัดทำต้นแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งช ี ้ท ี ่ได ้ร ับ  10จัดทำรายงานประเมินตนเอง  (SAR) ระดับ
มหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย 11รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 12จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 13ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานประกนัคุณภาพ 

 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)  หมายถึง การมีระบบและกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบและการประเมินดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ คุณภาพตามรายการตรวจสอบ 
(Audit Checklist) และตัวชี้วัดคุณภาพ (Quality indicators) ที่กำหนดเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มี



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถให้ผลผลติดางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance)  หมายถึงการติดตามตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้น  

การประกันคุณภาพภายนอก (Extenal Quality Assurance) หมายถึง การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

บุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองกลาง กองบริการการศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและ
แผน กองพัฒนานักศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักงานสภาพมหาวิทยาลัย 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบตัวชี้วัดด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) อธิบการบดี 1. ลงนามคำแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแบบสำรวจตามตัวชี้วัด 
3. อนุมัติงบประมาณโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

(2) กองนโยบายและแผน 1. มอบนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และคสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. กำหนดแนวทางในการดำเนินงานและจัดทำคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
4. มอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
6. จัดทำแบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ( Improvement plan) 
7. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(3) ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. กำหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. พิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
3. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

(4) คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1. พิจารณาเห็นชอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ระดับหน่วยงาน 
2. พิจารณาเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 

(5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

1. ดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ประคุณภาพ 
2. ติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพที่
รับผิดชอบ 
3. จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประกัน
คุณภาพ 

 
 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ  มหาวิทยาลัย/สมศ. มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเกณฑ์ประกาศ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ 

ผู้รับบริการ : คณะ ความรู้ความเข้าใจ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : . มหาวิทยาลัย/สมศ. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและมีคุณภาร
การศึกษาที่เป็นไปตามที่ สกอ.กำหนด 

คู่ความร่วมมือ : เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
  2) กฎกระทรวงงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
  3) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 
6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
  

ข้อกำหนดที่สำคัญ  ที่มาของข้อกำหนดที่สำคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วน
ได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

การดำเนินงานตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพเป็นตามไปเกณฑ์ สมศ.. 

กำหนด 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานประกันคุณภาพ ระดับมหาลัย 

คำจำกัดความ 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการการปฏิบัติงานเริ่มต้นด้วยการวางแผน การ
ดำเนินงานตามแผนและติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน และปรับปรุงการดำเนินงาน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

เครอืข่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ

รับทราบแนวทางการดำเนนิงาน 

การตดิตาม และการรายงานผล

การดำเนนิงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตลอดปีการศึกษา   

กรกฏาคม งานประกันคุณภาพ 1 โครงการ 

2. กำหนดแนวทางและเคร่ืองมอื

การดำเนนิงานตัวบ่งชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั

มหาวทิยาลัยท่ีได้รับมอบหมาย  

 

กรกฏาคม งานประกันคุณภาพ 1 นโยบาย 

3. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน

และตดิตามผลการดำเนนิงานตาม

บ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีได้รับมอบหมาย 

กรกฏาคม งานประกันคุณภาพ 1 คำสั่ง 

4. จัดประชุมคณะทำงานตาม

ตัวช้ีวัดเพื่อช้ีแจงแนวทางการ

ดำเนนิงานและปฏิทินดำเนนิงาน 

กรกฏาคม งานประกันคุณภาพ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

5. จัดทำแผนปฏบัิตกิารในฐานะ

หน่วยงานเจ้าภาพตามตัวช้ีวัดท่ี

ได้รับมอบหมาย 

กรกฏาคม งานประกันคุณภาพ 1 แผน 
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6. ติดตามผลการดำเนนิงานตาม

แผนผลักดันการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ของหน่วยงาน  

มกราคม

,กรกฏาคม 
งานประกันคุณภาพ 2 คร้ัง 

7. ตดิตามผลการดำเนนิงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ของหน่วยงาน 

มกราคม

,กรกฏาคม 
งานประกันคุณภาพ 2 คร้ัง 

8. สรุปและรายงานผลดำเนนิงาน

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

มหาวทิยาลัย (หน่วยงานเจ้าภาพ) 

มกราคม

,กรกฏาคม 
งานประกันคุณภาพ 2 คร้ัง 

9. จัดทำตน้แบบการเขียนรายงาน

ประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามตัวบ่งชีท่ี้ได้รับ

มอบหมาย และชี้แจงใหห้น่วยงาน

ภายในมหาวทิยาลัยทราบ 

 

สิงหาคม งานประกันคุณภาพ 1 เอกสาร 

10. จัดทำรายงานประเมินตนเอง 

(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัว

บ่งชีท่ี้ได้รับมอบหมาย 

สิงหาคมปถีัดไป งานประกันคุณภาพ ร้อยละ 100 

11. รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

มหาวทิยาลัย 

กันยายนปีถัดไป งานประกันคุณภาพ ร้อยละ 100 

12. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ตุลาคมปีถัดไป งานประกันคุณภาพ 1 แผน 

13. ประเมินความสำเร็จของการ

ดำเนนิงานประกันคุณภาพ 
ตุลาคมปีถัดไป งานประกันคุณภาพ 1 คู่มอื 

 
 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-QA-01 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
FM-QA-02 คู่มอืกระบวนการงานประกันคณุภาพ 
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7.4 เอกสารอ้างอิง 
  1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. 
  2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  3. นโยบายการปรกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักศิลปะและวัฒนะรรม 
  4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงาน สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  5. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา เป้าหมาย 5 
 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพนั้น มรีะบบการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับ 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบและระยเวลาใน
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

สิงหาคม งานประกนัคุณภาพ ผู้อำนวยการสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ดำเนินการตดิตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการ 

มกราคม,เมษายน
,กรกฏาคม 

งานประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของ
กระบวนการ 

มกราคม,เมษายน
,กรกฏาคม 

งานประกนัคุณภาพ ผู้อำนวยการสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. รายงานผลการตดิตามประเมินผลการ
ดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการ 

มกราคม,เมษายน
,กรกฏาคม 

งานประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

กันยายนของปี
ถัดไป 

งานประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ประเมินผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบตัิ 

ตุลาคมของปีถัดไป งานประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดำเนินการระบุเดือนที่ดำเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
  
      ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการงานประกันคุณภาพ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม นำกระบวนการงานประกันคุณภาพมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้น
ไป   
 

                     ให้ไว้  ณ  วันที ่ 2 มกราคม 2563 
      
       
      นายอนันตชัย      เอกะ 
     (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์ม FM-QA-01 

 
องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ ่งของ

สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติ

ของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกจิอื่นๆโดยเฉพาะการผลติบัณฑติ รวมทั้งมีการจัด

กจิกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสรา้งสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรูท้ี่ดีขึน้ 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี    : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สงิหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

คำอธบิายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนนิการ 

3 - 4 ขอ้ 

มีการดำเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนนิการ 

6 - 7 ขอ้ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดำเนนิงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี ้วัด

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ

ดำเนินการได้ตามแผน 

ผลการดำเนนิงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดำเนนิงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชีท้ี่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดำเนนิงาน  

รายการหลักฐาน  



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลการดำเนนิงาน - 

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

ผลการดำเนนิงาน  

รายการหลักฐาน IQA 4.1-6-01 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที ่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

ผลการดำเนนิงาน - 

รายการหลักฐาน - 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ  คะนน  

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

-จุดแข็ง 

-แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-จุดท่ีควรพัฒนา 

-แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

 

แบบฟอร์ม FM-QA-02 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

 

 



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

 



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 25 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

 



 

 26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

 
  



 

 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

แบบฟอร์ม 003 คู่มือปฏิบัติงาน 
 

 



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

 



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 33 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 34 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 35 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 36 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 37 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 38 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 39 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 



 

 40 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

 

 

 



 

 41 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

คณะผู้จัดทำ 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานประกันคุณภาพ 

นายกษิดิศ   คงปาน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 
 
 



 

Suan Sunandha Rajabhat University 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


