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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจ าปีการศึกษา 2557 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง 
ประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นการ
ประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2558 ตามรายองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิ (เฉลี่ย) ผลการประเมิน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ที่ประเมิน 
ตนเอง กรรมการ 

0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 ระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 ระดับดี 
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การสนับสนนุการผลิตบัณฑิต - - - - 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  - - - - 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 3.00 พอใช้ 1 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก 1 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.82 4.74 ดีมาก 13 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.84 4.64 ดีมาก 15 
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บทน า 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.1 หน่วยงาน 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (สวศ.)  Institute of Culture and Arts 
 

1.2 ที่ตั้ง 
อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  สุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนอื  

     กรุงเทพฯ 10110 
 

1.3 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน (โดยย่อ) 

 ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จึงส่งผลท าให้มหาวิทยาลัย มีวิทยาเขตตามโครงสร้างด้านภูมิศาสตร์และ
กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ โดยทั่วไป ประกอบกับมหาวิทยาลัย                      
ศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงส่งผลให้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในอดีต มีบทบาทโดดเด่นอย่างมากทางด้านการค้นคว้าวิจัยและการสืบสาน
ทางด้านกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นบทบาทขององค์กรในรูปแบบของสถาบัน  ได้แก่  สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา วิทยาเขตสงขลา  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน วิทยาเขตมหาสารคาม รวมทั้งการมี
บทบาทในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ต่อมาวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น
อิสระไปจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงส่งผลท าให้บทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ เกิดข้อจ ากัดไม่อาจท าหน้าที่ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้มากกว่า 3 ทศวรรษ            
มีระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด รวมทั้งมองเห็นจุดอ่อนทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังที่วิทยาเขตต่าง ๆ  แยกตัวเป็นอิสระดังที่กล่าวข้างต้น อธิการบดี ศาสตราจารย์ 
ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ขณะที่ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ตามล าดับ  จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม ต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัย  ได้ปฏิบัติภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมให้สมบูรณ์  อีกทั้งได้มอบหมายให้ ผู้อ านวยการสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ (อาจารย์จันทร์ทิพย์   ลิ่มทอง) รับผิดชอบงานพิธีการเพ่ื อสนับสนุนภารกิจ                             
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ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อีกด้วย  
 ทั้งนี้โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  31  มีนาคม พ.ศ. 2543 และได้
เปลี่ยนชื่อจาก  สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม เป็น สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  เพ่ือให้เหมาะสมกับพันธกิจของ
สถาบันฯ  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่  19 กรกฎาคม 2547 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ปรัชญาของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
 วัฒนธรรมสะท้อนอัตลักษณ์ 
 

วิสัยทัศน์ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 
 

พันธกิจของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
 1. มุ่งมั่นพัฒนาสถาบันฯสู่การเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการและเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะ ที่ได้รับ
การยอมรับ 
 2. มุ่งพัฒนาฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 3. พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับสถาบันฯ 
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วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะตามระบบคุณภาพและกลไกที่

มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน  
ทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. ให้สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ 

3. ให้สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะอย่างต่อเนื่อง 

 

การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

4.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะและจดบันทึก 
4.2 การตรวจเยี่ยมสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
4.3 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ ก าหนดให้ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งชี้ 
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการค านวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้จะปั ดเศษทิ้ง 
และตัวหารจะลดลงไปเท่าจ านวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมิน 
 ความหมายของระดับคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม แปลความหมายระดับ
คุณภาพ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51– 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะรับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 3 องค์ประกอบ
ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 4.64 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดีมาก) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีของ มศว) 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบง่ชี ้ 3.00 
NA-3.2 ระบบและกลไกการ

บริการวิชาการแก่
สังคม 

P ข้อ 1 
 ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4  
 ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5 ข้อ 1,3,5, 3 ข้อ X 3.00 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบง่ชี ้ 5.00 
สกอ.4.1 ระบบและกลไกการ

ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

P ข้อ 1 
 ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4  
 ข้อ 

5 
ข้อ 

6,
7 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 15  ตัวบ่งชี ้ 4.74 
NA-5.1 กระบวนการพัฒนา

แผนเชิงกลยุทธ ์
P ข้อ 1-2 

ข้อ 
3  
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

NA-5.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน 

P ข้อ 1-2 
ข้อ 

3  
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

NA-5.3 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน 

O ข้อ  4.00 - 5.00 / 5.00 

NA-5.4 ระบบการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 

P ข้อ 1  
ข้อ 

2  
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

NA-5.5 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะวิชาชพีที่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

I ร้อยละ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 
80.00 

24.00 24.00 100.00 / 5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

NA-5.6 ระดับความพึงพอใจ
และความผูกพันของ
บุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

O คะแนน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากร 

4.00 - 4.12 / 4.12 

NA-5.7  ระบบบริหารความ
เส่ียง 

P ข้อ 1-2 
ข้อ 

3-4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

7 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ X 4.00 

NA-5.8 การพัฒนาหนว่ยงานสู่
องค์กรเรียนรู ้

P ข้อ 1-2 
ข้อ 

3-4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

NA-5.9  การส่งเสริมการใช้
งานวิจัยสถาบันเพื่อ
การพัฒนาหนว่ยงาน 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

NA-
5.10  

การบริหารจัดการแบบลีน 
(Lean Management) 

P ข้อ 1-2 
ข้อ 

3 ข้อ 4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

NA-
5.11  

การด าเนินการตาม
มาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

NA-
5.12 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

O คะแนน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

4.00 - 4.51 / 4.51 

NA-
5.13 

การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4 4 ข้อ X 4.00 

    คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 15  ตัวบ่งชี ้ 4.64 

 
 จากตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ มศว) พบว่า สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรวมจ านวน 15 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (การด าเนินงาน
ในระดับดีมาก) มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก ได้แก่ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00) การบริหาร
จัดการ (4.74) และระดับพอใช้ ได้แก่ การบริการวิชาการ (3.00) ตามล าดับ 
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะดังรายละเอียดในตาราง ป.2 พร้อมอภิปรายผลในแต่ละมุมมอง พบว่า 
 

ตาราง ป.2 สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ มศว) 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

หมาย
เหตุ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1  
การสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑติ 

- - - - -    

องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจัย 

- - - - - -   

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริการวิชาการ 

1 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

  

องค์ประกอบท่ี 4   
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ 

13 5.00 4.78 4.54 4.74 การด าเนินงานระดับ     
ดีมาก 

  

รวมตัวบ่งชี้ 15 1 11 3 -    
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

5.00 4.64 4.54 4.64 
การด าเนินงานระดับ 

ดีมาก 
  

ผลการประเมิน 
การ

ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

 จากตาราง ป.2 สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ พบว่า สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจ านวน 15 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (การด าเนินงานในระดับดี
มาก) มีผลการด าเนินงานด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับดีมาก (5.00)  ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (4.64) 
และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดี (4.54) ตามล าดับ 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25 – 27 
สิงหาคม 2558 โดยตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้พบว่า ในภาพรวมของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มี
คะแนนเท่ากับ 4.64 ซึ่งผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวมและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- แผนการใช้ประโยชน์ควรวิเคราะห์จากผลลัพธ์ของการ

ให้บริการวิชาการที่ส่งผลต่อชุมชนหรือสังคม และชุมชนฯ 
สามารถน าผลลัพธ์นั้นไปใช้ประโยชน์และสามารถวัดได้
จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือมีการด ารงรักษาที่ท า
ให้ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมยั่งยืน 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. แผนการบริการวชิาการยังไม่ชดัเจน การก าหนด

ตัวชี้วัดของแผนยงัไมช่ัดเจน 
2. ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดของโครงการและตัวชี้วัด

ดังกล่าวไม่ไดส้ะท้อนผลการด าเนินโครงการที่ครบ
ทุกด้าน สว่นใหญ่ระบุแตผ่ลในเชิงปริมาณด้าน
จ านวนผู้เข้าร่วม, ความพึงพอใจ 

3. ขาดการประเมินแผนงานดา้นการบริการวิชาการที่
ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการประเมินโครงการ 

4. ขาดแผนการใชป้ระโยชนจ์ากการบริการวิชาการเพื่อ
ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม  
ที่ชัดเจน  

1. ควรสร้างแผนการบริการวิชาการที่มีความชัดเจนที่
เกิดจากศักยภาพของสถาบัน และก าหนดทิศทาง 
แนวโน้มการให้บริการวิชาการของสถาบันในอนาคต    

2. สถาบนัควรมีตัวชี้วัดของแผนการบริการวิชาการและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการในแง่
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สมกับเป็น
สถาบนัด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
การด าเนินงานตามพนัธกิจหลัก 1. ควรเน้นพันธกิจหลักของสถาบนัและมุ่งเนน้การเปน็

หน่วยงานฝ่ายสนบัสนุนดา้นวัฒนธรรมและศิลปะที่
สร้างสรรค์งานด้านนี้  

2. ควรเพิ่มการด าเนินงานดา้นฐานข้อมูลทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนนิงานตามแผน ควรก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ระบุถึงความส าเร็จ
ในด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถ
ประเมินความส าเร็จหรือจุดที่ควรพัฒนาในเชิงคุณภาพ
มากกว่าการประเมินเฉพาะจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- ควรมีการติดตามผลการด าเนนิงานของแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปีเป็นประจ า ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ติดตามผลตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และครบประเด็น
ที่สามารถพัฒนาการด าเนนิงานที่ดีขึ้น 

1. ผู้บริหารมีความมุ่งมัน่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้น า
ให้เกิดการขับเคลื่อนพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสถาบันฯ 

2. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ท างานเปน็ทีม และเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดย
ผู้บริหารให้โอกาสบุคลากรเป็นผู้ริเร่ิมและรับผิดชอบ
โครงการ 

ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดทักษะการบริหาร และ
พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทั้งทักษะที่เก่ียวกับข้องกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะดา้นการบริหาร 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ ปีการศึกษา 2557  
 

องค์ประกอบที่ 5 (ต่อ) 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. บุคลากรมีความสามารถและควรตั้งใจดี 
2. ภารกิจของหน่วยงานมีความเชือ่มโยงกับการเรียน

การสอน เช่น การมีวารสาร เปน็ต้น 

1. ควรพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและวางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ 

2. ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ร่วมกันระหว่างสถาบันฯ 
และหน่วยงานการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

3. ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงปริมาณด้านการประหยัดพลังงาน
ที่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบตัิได้ 

4. สถาบนัฯ อาจร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงกัน 
หรือกับทางคณะเพื่อแลกเปลี่ยนการด าเนนิงานดา้น
ประกันคุณภาพ 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีมีความ
ไม่สอดคล้องกันในบางประเด็น  

ควรปรับปรุงแผนปฏบิัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของสถาบนัฯ โดยเฉพาะดา้น
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม รวมถึงอาจแยก
แผนปฏบิัติการประจ าปีออกเปน็ด้านต่าง ๆ เช่น ดา้น
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ด้านบริการวิชาการ เป็น
ต้น 

มีสถานทีท่ี่ต้องดูแลรับผิดชอบจ านวนมาก ท าให้การดูแล
ไม่ทั่วถึง 

1. ควรพิจารณาก าหนดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ  โดยควรได้รับการสนบัสนุนจาก
มหาวิทยาลยั 

2. ควรเสนอขอก าหนดต าแหน่งเฉพาะ เชน่ ภัณฑารักษ์ 
นักวิชาการจดหมายเหตุ เป็นตน้  
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ ปีการศึกษา 2557  
 

ภาคผนวก  
ข้อมูลพื้นฐาน 

ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 2557 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
NA-5.3 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
1 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตามระบบของ

มหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 
5.00 

NA-5.5 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 24.00 
2 จ านวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด 24.0 
3 ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ 100.00 

NA-5.6 : ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1 จ านวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด 19.0 
2 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร

ต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
19.0 

3 ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

78.28 

4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมใน
การท างาน  

4.12 

5 ร้อยละของข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจ ร้อยละ 100.00 
NA-5.12 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5) 4.51 

 
 

  



15 

 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ ปีการศึกษา 2557  
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสรุปการตรวจเยี่ยม 
กลุ่มผู้บริหาร 

ข้อค าถาม บันทึกการสัมภาษณ์ 

1. ผู้บริหารมีแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างไร - เปลี่ยนรูปแบบการท างานในช่วงต้นที่เข้ามารับ
ต าแหน่ง แต่เกิดความร่วมมือจากบุคลากรและเกิด
การเรียนรู้และพัฒนางานไปพร้อมกัน 

- มีความเชื่อมโยงกับคณะ และหน่วยงานต่างๆ ใน
การดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

- มีการเปลี่ยนบทบาทที่รับผิดชอบงานส าคัญของ
มหาวิทยาลัย มีงานที่เน้นศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย เช่น หอจดหมายเหตุ มีการพัฒนา
รูปแบบการน าเสมอให้ทันสมัยมากขึ้น แต่ทั้งหมด
เกิดการคิดของบุคลากรภายใต้กรอบนโยบายของ
ผู้บริหาร 

- สร้างบรรยากาศการท างานให้มีสีสันและตื่นตัว
ตลอดเวลา 

- ท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนและท างานอย่างมี
ความสุข เมื่อทุกคนมีความสุขในการท างาน จะ
ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรด้วย 

2. การบริหารจัดการสถานที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้ง
ประสานมิตร และองครักษ์ เป็นอย่างไรบ้าง 

- บุคลากรทุกคนต้องจัดเวรการท างานทั้ง 7 วัน ไม่มี
วันหยุด เนื่องด้วยมักจะมีบุคคลภายนอกให้ความ
สนใจในการศึกษาดูงาน เช่น ห้องนิทรรศการ G23 
เป็นต้น 

3. การบริหารงบประมาณด าเนินการอย่างไร - หน่วยงานก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
ร่วมกัน พร้อมกับการเสนองบประมาณของแต่ละ
ส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้ เมื่อมีงานที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมจากแผน
ที่ก าหนดไว้ ทางมหาวิทยาลัยจะให้งบประมาณ
ส่วนกลางมาด้วย 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ ปีการศึกษา 2557  
 

ข้อค าถาม บันทึกการสัมภาษณ์ 

4. ปัจจัยและอุปสรรคต่อการด าเนินงานบริหารมี
บ้างไหม 

- มี เนื่องด้วยมีภาระงานสอนนิสิตด้วย แต่ด้วย
ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน มาจากวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงมีความ
เข้าใจและช่วยเหลือกันอย่างดีมาก และเป็น
เครือข่ายระหว่างหน่วยงานช่วยเหลืองานของ
มหาวิทยาลัย และจุดที่ท าให้ปัญหาหรืออุปสรรค
บรรเทาลงได้อย่างมากคือการที่บุคลากรของ
สถาบันเป็นผู้คิด ริเริ่ม และรับผิดชอบโครงการ
ต่างๆ เอง โดยผู้บริหารเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

5. บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างไรบ้าง 

- บุคลากร จะมีส่วนร่วมกันทุกคน โดยแต่ละ
โครงการจะมอบหมายให้มีหัวหน้าโครงการ
รับผิดชอบและบริหารจัดการตั้งแต่ต้นจนจบ 

- บุคลากรมีจุดเด่น คือ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดีมาก 

- ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน บุคลากรทุกคน
จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยจะต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าของงานได้รับมอบหมายด้วย 

6. การสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลกร
อย่างไรบ้าง 

- ก าหนดโครงสร้างหน่วยงานให้มีต าแหน่งหัวหน้า
งาน ซึ่งบ้างต าแหน่งมีก าหนดไว้ใน กพ. แต่ไม่มีใน 
กพอ. ก็ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

- มีการผลักดันให้บุคลากรท างานวิจัย R2R 
- มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง และ

จัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากร 
- หลังจากไปอบรมพัฒนาความรู้มาแล้วจะต้องเขียน

บทความสั้นๆ เพ่ือลงวารสารของหน่วยงานด้วย 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ ปีการศึกษา 2557  
 

กลุ่มบุคลากร 
ข้อค าถาม บันทึกการสัมภาษณ์ 

1. บรรยากาศในการท างานเป็นอย่างไรบ้าง - การเป็นอยู่แบบครอบครัว มีความสุขในการท างาน 
- งานสนุก มีความท้าทาย 
- ผู้บริหารให้โอกาสบุคลากรได้รับผิดชอบโครงการ
และให้ค าปรึกษาแนวทาง หากติดขัดส่วนใดก็จะ
ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
ท าให้การด าเนินงานราบรื่นและมีโอกาสที่จะคิดหรือ
สร้างสรรค์รูปแบบงานด้านศิลปวัฒนธรรมได้ 

2. สิ่งที่อยากฝากถึงผู้บริหาร/พัฒนาหน่วยงาน/
พัฒนาความก้าวหน้ามนสายงานมีอะไรบ้าง 

- ต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องการออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัย และควรมีแบบสอบถาม/การแจ้งเวียน
เกี่ยวกับการออบนอกระบบให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นด้วย 
- การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
- การให้ความส าคัญในการท างานร่วมกับเยาวชน
มากขึ้น 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ ปีการศึกษา 2557  
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และส านักคอมพิวเตอร์) 

ระหว่างวันที่  25 - 27 สงิหาคม 2558 
ณ  ห้องประชุม 9บี และ 9ซี ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 

 
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 

 ก าหนดการ กิจกรรม สถานที ่
08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

(Desktop Assessment) 
ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6 
ส านักงานอธิการบดี 

09.00 – 12.00 น. การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ (ต่อ) 

16.00 – 16.30 น. ผู้ประเมินประชุมสรุปผลการประเมินประจ าวัน  

 
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 

 ก าหนดการ กิจกรรม สถานที ่
08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6 

ส านักงานอธิการบดี 
09.00 – 10.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และ

สัมภาษณ์บุคลากรหน่วยงาน 
ห้องประชุม ชั้น 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 09.00 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับและน าเสนอผลภาพรวม (15 นาที) 

09.30 – 10.00 น. สัมภาษณ์คณะผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน 
10.00 – 10.30 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ (อายุงาน < 5 ปี และ > 5 ปี ประมาณ 5 – 6 คน) 

10.30 – 12.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และสัมภาษณ์
บุคลากรหน่วยงาน  

ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 
สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 10.30 – 11.00 น. กล่าวต้อนรับและน าเสนอผลภาพรวม (15 นาที) 

11.00 – 11.30 น. สัมภาษณ์คณะผู้บริหารทุกท่าน 

11.30 – 12.00 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ (อายุงาน < 5 ปี และ > 5 ปี ประมาณ 5 - 6 คน) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 22 อาคารนวัตกรรม: ศ.ดร.สาโรช บวัศรี 
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ก าหนดการ กิจกรรม สถานที ่
13.00 – 14.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส านักคอมพิวเตอร์ และสัมภาษณ์บุคลากร

หน่วยงาน 
ห้องประชุม ชั้น 12 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

13.00 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับและน าเสนอผลภาพรวม (15 นาที) 

13.30 – 14.00 น. สัมภาษณ์คณะผู้บริหารทุกท่าน 

14.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ (อายุงาน < 5 ปี และ > 5 ปี ประมาณ 5 – 6 คน)  

14.30 – 16.00 น. การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ วิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อน และข้อเสนอแนะ 

ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6 
ส านักงานอธิการบดี 

16.00 – 16.30 น. ผู้ประเมินประชุมสรุปงานประจ าวัน และสรุปผลการประเมินของทุก
หน่วยงานส่งฝ่ายเลขาฯ เพ่ือรวบรวมเตรียมการน าเสนอ 

                                                                                                   
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 

 ก าหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 
08.30 – 12.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

- จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ 
presentation น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ห้องประชุม 9ซี ชั้น 6 
ส านักงานอธิการบดี 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. เตรียมการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ด้วยวาจา 

ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 
ส านักงานอธิการบดี 

13.30 – 14.00 น. น าเสนอผลการประเมิน:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 

14.00 – 14.30 น. น าเสนอผลการประเมิน:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
14.30 – 15.00 น. น าเสนอผลการประเมิน:ส านกัคอมพิวเตอร์ 

 
หมายเหตุ: - อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.45 – 15.00 น. 
               - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

 

 
 
 
 
 




