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ข้อมูลเบื้องต้นของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
ชื่อหน่วยงาน  :   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  (Art and Cultural Office) 
ที่ตั้ง  :    160  ถนนกาญจนวณิช  ต าบลเขารูปช้าง  
  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000  
โทรศัพท์  :  074 – 336933 ต่อ 180 และ 074 – 336946 
โทรสาร  :   074 – 336946 
E – mail : culture@skru.ac.th,  art_cultural@yahoo.com 

1. ประวัติความเป็นมา 
 ความสนใจในการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เริ่มก่อตัวให้เห็นอย่างชัดเจน  เมื่อรัฐบาลได้
ตราพระราชบัญญัติบ ารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พ .ศ.2483 เป็นครั้งแรก  ต่อมาได้สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้น
เมื่อปี พ .ศ.2495  จนกระท่ังได้เปิดใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  (ป.กศ.) ขึ้นเมื่อ พ .ศ.2498  
หลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย รายวิชาชุมนุมชนไทยและวัฒนธรรมไทย  ซึ่งจากรายวิชานี้เองที่ก่อให้เกิดกระแส
ความคิดและปฏิบัติการการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษา  โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ขึ้นตั้งแต่ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลาและโรงเรียนสตรีฝึกหัดสงขลา   จึงอาจถือ
ได้ว่า พ.ศ.2498 เป็นยุคเริ่มต้นก่อให้เกิดส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในปัจจุบัน 
 ผู้ที่สมควรได้รับเกียรติยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม  คือ รศ.ภิญโญ จิตต์ธรรม ดร.วิจิตร จันทรากุลและ ศ.สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์  ทั้ง 3 ท่าน เป็น
ผู้ที่มองเห็นความส าคัญของงานวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานวัฒนธรรมท้องถิ่น  จนกระทั่งได้เกิดเป็นผลงานเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมอันส าคัญยิ่งในกาลต่อมา ได้แก่  คณะโนราวิทยาลัยครูสงขลา  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา  รวมถึงพจนานุกรม
ภาษาถ่ินใต้และสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ด้วย 
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ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  การเก็บสะสมข้อมูลทางวิชาการและวัตถุทางวัฒนธรรมได้
ด าเนินมาเป็นล าดับ  โดยอาศัยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) และหลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยครูสงขลา  โดยเฉพาะวิชาเอกภาษาไทยที่มีรายวิชา
คติชนวิทยาและภาษาถ่ิน ประจวบกับ พ .ศ.2519 กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ มี
นโยบายที่จะส่งเสริมงานวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ จึงเกิดหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า หน่วย
ประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ขึ้น   โดยกระจายสังกัดอยู่กับวิทยาลัยครู จังหวัดใดที่ไม่มี
วิทยาลัยครูก็ให้อยู่กับวิทยาลัยพลศึกษาหรือโรงเรียนประจ าจังหวัดนั้นๆ ตั้งแต่ พ .ศ.2519  ในลักษณะที่
หน่วยงานใดพร้อมก่อนก็ด าเนินการไปก่อน  

หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสงขลา  เกิดเป็นหน่วยงานขึ้นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ.2520  โดยอาจารย์ภิญโญ  จิตต์ธรรม (ต าแหน่งในขณะนั้น) เป็นหัวหน้าหน่วย อาจารย์สนิท บุญฤทธิ์  
เป็นเลขานุการ  ส านักงานตั้งอยู่ที่ห้อง 232 อาคาร 2  วิทยาลัยครูสงขลา  ก่อนหน้านั้น ดร .วิจิตร จันทรากุล  
ขอโอนไปรับราชการที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการวิทยาลัย
ชุมชนภูเก็ต และ  ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ขอโอนไปอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา และด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นสถาบันทักษิณคดีศึกษาในปัจจุบัน  
ผลการบุกเบิกงานวัฒนธรรมท้องถิ่นท าให้อาจารย์ภิญโญ  จิตต์ธรรม ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการด้านคติ
ชนวิทยาประเทศญี่ปุุนให้เป็น Professer  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากสภาการฝึกหัดครู
เป็น รองศาสตราจารย์ เมื่อ พ .ศ.2521 และอาจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นศาสตราจารย์ ในเวลาต่อมา 
 การเริ่มต้นงานของหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสงขลานั้น  
นอกจากข้อมูลข่าวสารจ านวนหนึ่งที่ รศ .ภิญโญ  จิตต์ธรรม เขียนขึ้นและพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลดิบด้านคติชน
วิทยา  ส่วนหนึ่งที่เก็บรวบรวมไว้จากงานที่นักศึกษาวิชาภาษาไทยรุ่นต่างๆ จัดเก็บรวบรวมส่งกับโต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอ้ี 2 ชุด ที่น ามาจากภาควิชาภาษาไทยแล้ว กล่าวได้ว่าไม่มีอะไรเลย  จนกระท่ังวิทยาลัยได้ตั้ง
งบประมาณให้เป็นครั้งแรกในปลายปี พ .ศ.2520 จึงได้มีครุภัณฑ์ 2 ชิ้นแรกตามล าดับ คือ ตู้เหล็กฝาปิด -เปิด
สองบานส าหรับเก็บเอกสาร 1 หลัง กับเครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียแคร่ยาว 1 เครื่อง 
 พ.ศ.2523  กองวัฒนธรรมได้รับการยกฐานะเป็นส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)  
หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสงขลา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลา  และ พ.ศ.2524 เปลี่ยนอีกครั้งเป็น ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสงขลา   
ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา ในปีเดียวกัน 
 พ.ศ.2528  กรมการฝึกหัดครู ใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ .ศ.2528  จึงได้เกิดหน่วยงานศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลาขึ้นตามพระราชบัญญัติฉบับนั้น  วิทยาลัยครูสงขลาจึงมีหน่วยงานทาง
วัฒนธรรม 2 หน่วยงานพร้อมกัน   คือ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา   ใช้งบประมาณ
ด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลา  
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ใช้งบประมาณของกรมการฝึกหัดครูกับเงินบ ารุงการศึกษาของวิทยาลัยครูสงขลา  ทั้งนี้โดยใช้คณะ
กรรมการบริหารร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน  
 พ.ศ.2535  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้โอนความรับผิดชอบงานด้าน
วัฒนธรรมไปไว้ที่ส านักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึง
เหลือศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับผิดชอบอยู่เพียงหน่วยงานเดียว  แต่ยังคงรับผิดชอบ
โครงการบางโครงการทั้งจากส านักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)  
 พ.ศ.2538  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” 
ตามประกาศส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ ลงวันที่ 25 
ตุลาคม พ.ศ.2538  
 พ.ศ.2548  กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง  ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อ “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2549   

ตั้งแต่เริ่มมีหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  จนกระท่ังมาเป็นส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมในปัจจุบัน  มีต าแหน่งผู้บริหารและรายนามผู้บริหารตามล าดับ  ดังนี้ 

พ.ศ.2520 อ.ภิญโญ  จิตต์ธรรม หัวหน้าหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 

พ.ศ.2525   อ.สุนันท์ พิพัฒน์เพ็ญ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา 

พ.ศ.2526   รศ.ภิญโญ  จิตต์ธรรม หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา 

พ.ศ.2528   ผศ.สาโรช  นาคะวิโรจน ์หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลา 

พ.ศ.2538    ผศ.นพศักดิ์  บุญรัศม ี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏ
สงขลา 

พ.ศ.2539    ผศ.สนิท  บุญฤทธิ ์ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏ
สงขลา 

พ.ศ.2544 – 6 ก.พ.48 อ.รจนา  ศรีใส ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

7 ก.พ.48 – 7 ก.พ.52   อ.รจนา  ศรีใส ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

10 ก.พ.52 – 3 เม.ย.52 อ.รจนา  ศรีใส รักษาราชการผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4 เม.ย.52 – ปัจจุบัน   อ.รจนา  ศรีใส ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย   

  ราช ภัฏสงขลา 
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2. ปรัชญา : ปณิธาน : วิสัยทัศน์ : พันธกิจ : วัตถุประสงค์ 
 

 ปรัชญา  :   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มุ่งส่งเสริม       
สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

 

 ปณิธาน  :   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีความมุ่งม่ันในการท านุบ ารุง ส่งเสริม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติสู่สากล  เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย 

 

 วิสัยทัศน์  :   อนุรักษ์  พัฒนา  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 
 

 พันธกิจ  : 
1. ด าเนินกิจกรรมและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและบริการทางศิลปวัฒนธรรม   
2. ปลูกฝังค่านิยมจิตส านึกความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นภาคใต้ให้

นักศึกษาและชุมชน 
3. ส่งเสริม  พัฒนา  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศและนานาชาติ 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
5. ด าเนินกิจกรรมและสร้างเครือข่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมทักษิณ อันเนื่องมา 

จากพระราชด าริ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์โนรา 
 

 วัตถุประสงค์  : 
1. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 
2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ บริการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาคใต้ 
3. เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นภาคใต้  ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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นโยบายส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น  ระดับชาติและนานาชาติ   มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรในส านักฯ ได้รับการ
พัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม   เพ่ือน าผลการพัฒนามาปรับปรุงงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย  

  นโยบายด้านการบริหาร  

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานบริการ และสนับสนุนงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สรรหาบุคลากรที่มีความรักและสนใจงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มาร่วมบริหารจัดการงาน
ของส านักฯ  

3. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของส านักฯ ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน ความรู้ตรงตามความสนใจและบทบาท
หน้าที่ที่รับผิดชอบในงานของส านักฯ 

  นโยบายและแผนการประกันคุณภาพ 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึง
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพดังนี้ 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีระบบการประกันคุณภาพ  โดยก าหนดองค์ประกอบที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพส าหรับการประกันคุณภาพของส านักฯ 

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีความพร้อมที่จะให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้า
ตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพได้ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการด าเนินการประกันคุณภาพระดับส านักฯ ตามข้ันตอน
ต่อไปนี้ 

3.1 ใช้ระบบประกันคุณภาพก าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพที่สะท้อนภารกิจที่เฉพาะ
ของส านักฯ 

3.2 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อมหาวิทยาลัยในเวลาที่ก าหนด 
3.3 รับการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกส านักฯ ปีละ 1 ครั้ง  น าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการด าเนินงานภายในส านักฯ เพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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  นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์  

ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้ด าเนินการตามแผนงานโครงการ
ที่วางไว้ให้หน่วยงานภายในและภายนอกได้รับทราบทุกรูปแบบ   มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ  และเชื่อมโยงระบบกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

 
  นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมครบถ้วนทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานและคณะอ่ืนๆ มี
ส่วนร่วม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

1. มีการจัดท าแผนงานงบประมาณ โครงการและกิจกรรมประจ าปี ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน
และผู้รับผิดชอบ และมีการประเมินประโยชน์ความคุ้มค่าหรือผลกระทบ  

2. มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละคณะและรายวิชา  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโดยใช้หลัก PDCA  

3. มีเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  การ
เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นระบบ  

4. รับนักศึกษาโควตาความสามารถพิเศษด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมดูแล ส่งเสริมและพัฒนาด้านการแสดงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติไปเผยแพร่ระดับนานาชาติ  

5. สร้างมาตรฐานศิลปินด้านการแสดงโนราและหนังตะลุงที่ได้รับการรับรองจากศิลปินแห่งชาติ เพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณชนและสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

6. ให้หน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  และมีส่วนร่วมในโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม  โดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝังวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  ได้รู้ถึงคุณค่าและสุนทรียะต่อ
สังคมและของชาติ 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ยุทธศาสตร์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
วิสัยทัศน์  : “อนุรักษ์  พัฒนา  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล” 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

เป้าประสงค์ 
เป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทาง

ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละความส าเร็จในการให้ความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา บุคลากร  
2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
3. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม ฟ้ืนฟ ูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม 
2. ส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างผาสุก 
3. บูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม 
4. ส่งเสริมให้เกิดเครือเพ่ือการเรียนรู้ สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดงานวิจัย/นวัตกรรมทางด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเผยแพร่ 
 เป้าประสงค์  
 เป็นหน่วยส่งเสริม  พัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการเผยแพร่  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  การ
ให้บริการแก่เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 ตัวช้ีวัด  

1. ระดับความพึงพอใจในการใช้ข้อมูล/บริการทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่  
2. จ านวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน์  



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถด้าน

ศิลปวัฒนธรรมสม่ าเสมอ 
2. สร้างความตระหนักในการให้บริการด้วยไมตรีจิต 
3. ส่งเสริมสนับสนุน  ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการถ่ายทอดพัฒนางานและองค์ความรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมให้มีการยกระดับเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับท้องถิ่นถึง

ระดับชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์  
 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากส านักฯ 

 กลยุทธ์ 
1. มีการจัดท าแผนและกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานทุกระดับ  
2. มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน 
3. บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4. บูรณาการความเสมอภาคให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  
5. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

ค่านิยมร่วมส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

SINCERE  :  ซื่อสัตย,์ จริงใจ 

S  –  Skills (ทักษะ) 
I  –  International Standard  (มาตรฐานนานาชาติ) 
N  –  Nice (ดีงาม) 
C  –  Courage (กล้าหาญ) 
E  –  Elegance (สง่างาม) 
R  –  Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
E  –  Equalily (ความเสมอภาค) 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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3.  โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ หน่วยงานในส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานธุรการ 

งานหอวัฒนธรรม 
งานส่งเสริมเผยแพร่ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

งานศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ทางวัฒนธรรม 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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โครงสร้างการบริหารงาน  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อธิการบด ี
(ผศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 

รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ผศ.นิตยา  ธัญญพาณิชย์) 

ที่ปรึกษาส านักฯ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

บุคลากรสนับสนุน 

รองผู้อ านวยการ คนที่ 1 
ฝุายหอวัฒนธรรมและส่งเสริม

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

นายโอภาส  อิสโม 

รองผู้อ านวยการ คนที่ 3 
ฝุายวิจัยและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมฯ   
นางชนกพร  ประทุมทอง 

รองผู้อ านวยการ คนที่ 2 
ฝุายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และประเพณี 
นายจรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ์ 

คณะกรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
(นางรจนา  ศรีใส) 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารส านัก 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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4.  สรุปข้อมูลพื้นฐานโดยสังเขปแบบบรรยาย 
 

ในปีการศึกษา 2553  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ประจ าส านักฯ จ านวน 6 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการ 1 คน, ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นบ้าน 1 คน, เจ้าหน้าที่ 3 คน และ
คนงาน 1 คน ส่วนรองผู้อ านวยการ 3 คน และคณะกรรมการ 36 คน สังกัดคณะต่างๆ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น  1,339,110 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)  แบ่ง
ตามประเภทงบประมาณดังนี้ 

- งบประมาณรายจ่าย  จ านวน 732,100 บาท  ด าเนินงาน 9 โครงการ 

- งบประมาณเงินรายได้ (บ.กศ.)  จ านวน 607,100 บาท  ด าเนินงาน 4 โครงการ 

- งบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
สงขลา จ านวน 126,600 บาท  ด าเนินงาน 2 โครงการ 

- งบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 จ านวน 69,410 
บาท ด าเนินงาน 1 โครงการ 

ส านักฯ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ทั้งสิ้นจ านวน 16 โครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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บทที่ 2  
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นประจ าทุกปี  ในปีการศึกษา 2553 นี้  ส านักฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามองค์ประกอบ ดังนี้  องค์ประกอบท่ี 1 จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี  คือ ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 และ ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 (สมศ.
16)  องค์ประกอบท่ี 2 จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 และ 2.8  องค์ประกอบท่ี 6 จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
คือ ตัวบ่งช้ีที่ 6.1, 6.2 (สมศ.10) และ 6.3 (สมศ.11)  องค์ประกอบท่ี 7 จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ีที่ 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 และ 7.15 (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 15.2)  องค์ประกอบท่ี 8 จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ี
ที่ 8.1 และองค์ประกอบท่ี 9 จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ีที่ 9.1, 9.2 (สมศ.15) และ 9.3 (ก.พ.ร.53 
ตัวช้ีวัด 7.1)  รวม 6 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งช้ี  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1     กระบวนการพัฒนาแผน 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน  โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2554) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส านัก   
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.1-1-1  หมายถึง  แผนกลยุทธ์ 
หมายเลข 1.1-1-2  หมายถึง  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
หมายเลข 1.1-1-3  หมายถึง  นโยบายสภาสถาบันและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
หมายเลข 1.1-1-4  หมายถึง  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
หมายเลข 1.1-1-5  หมายถึง  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)  
หมายเลข 1.1-1-6  หมายถึง  รายงานการประชุมการทบทวนกระบวนการพัฒนาแผน  
หมายเลข 1.1-1-7  หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์, คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
2  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักฯ ไปสู่คณะกรรมการและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.1-2-1  หมายถึง  รายงานการประชุมชี้แจงการด าเนินงานของส านัก 
หมายเลข 1.1-2-2  หมายถึง  ใบลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
หมายเลข 1.1-2-3  หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์, คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
3  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  พันธกิจด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.1-3-1  หมายถึง  แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) 
หมายเลข 1.1-3-2  หมายถึง  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หมายเลข 1.1-3-3  หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์, คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
4  ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.1-4-1  หมายถึง  แผนกลยุทธ์ 
หมายเลข 1.1-4-2  หมายถึง  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หมายเลข 1.1-4-3  หมายถึง  แบบสรุปความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 

5  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.1-5-1  หมายถึง  ปฏิทินการด าเนินงาน 
หมายเลข 1.1-5-1  หมายถึง  แผนปฏบัติราชการประจ าปี 

6  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.1-6-1  หมายถึง  รายงานการประชุมการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
7  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารส านักเพ่ือพิจารณา 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.1-7-1  หมายถึง  รายงานการประชุมการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
8  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารส านักฯ ไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.1-8-1  หมายถึง  รายงานการประชุม 

 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ที่ได้ 2553 

กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 
(1,2,3,4,5,6,7และ 8) 

5 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

- มีการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์และแผนด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางเสริม : 

-  ควรมีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานร่วมกับคณะต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องและบูรณาการสร้าง
ความร่วมมือกัน 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2     ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถาบัน (สมศ.16) 

 

เกณฑ์การพิจารณา  :  ข้อ  
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสถาบัน 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 
 

 
ผลการด าเนินงาน :   

ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารส านัก 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.2-1-1  หมายถึง  รายงานการประชุม 
หมายเลข 1.2-1-2  หมายถึง  แผนกลยุทธ์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.2-2-1  หมายถึง  รายงานการประชุม 
หมายเลข 1.2-2-2  หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านัก 

3  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.2-3-1  หมายถึง  เอกสารการได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)   

4  ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.2-4-1  หมายถึง  รายงานประจ าปี 2553   

5  บุคลากรมีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 1.2-5-1  หมายถึง  เอกสารการได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ครูควน  ทวนยก 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ที่ได้ 2553 

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถาบัน 

5 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4 และ 5) 

5 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.2  
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ 

 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4     ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  การเข้าร่วมอบรมสัมมนาของบุคลากร   



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
หมายเลข 2.4-1-1  หมายถึง  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
หมายเลข 2.4-1-2  หมายถึง  กรอบอัตราก าลัง 
หมายเลข 2.4-1-3  หมายถึง  ค าสั่งไปราชการ 
หมายเลข 2.4-1-4  หมายถึง  หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม, สัมมนา 
หมายเลข 2.4-1-5  หมายถึง  แผนพัฒนาบุคลากรของส านัก 

2  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 2.4-2-1  หมายถึง  โครงการศึกษาดูงาน 
หมายเลข 2.4-2-2  หมายถึง  หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม, สัมมนา 

3  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 2.4-3-1  หมายถึง  บันทึกข้อความงานหอวัฒนธรรม ด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 
หมายเลข 2.4-3-2  หมายถึง  สวัสดิการของส านักฯ 

4  มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 2.4-4-1  หมายถึง  เอกสารจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาของบุคลากร  
หมายเลข 2.4-4-2  หมายถึง  รายงานผลจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาสรุปเป็นรูปเล่ม 

5  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 2.4-5-1  หมายถึง  พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
หมายเลข 2.4-5-2  หมายถึง  จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
หมายเลข 2.4-5-2  หมายถึง  บันทึกแจ้งบุคลากรภายในส านักรับทราบ 

6  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 2.4-6-1  หมายถึง  เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หมายเลข 2.4-6-2  หมายถึง  แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากร 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
7  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย   
หมายเลข 2.4-7-1  หมายถึง  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ที่ได้ 2553 

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

7 ข้อ 7  ข้อ 
(1,2,3,4,5,6 และ 7) 

5 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.4  
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8     ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา  

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ใน

ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จ 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้

และเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 
ของตัวบ่งชี้ 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาของส านักฯ ที่ต้องการ

ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 2.8-1-1  หมายถึง  ภาพปูายไวนิลด้านคุณธรรมของนักศึกษา 
หมายเลข 2.8-1-2  หมายถึง  ระเบียบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 2.8-2-1  หมายถึง  สารประชาสัมพันธ์ 
หมายเลข 2.8-2-2  หมายถึง  เว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

3  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 2.8-3-1  หมายถึง  โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น (มอบโล่) 
หมายเลข 2.8-3-2  หมายถึง  โครงการตักบาตร 
หมายเลข 2.8-3-3  หมายถึง  โครงการค่ายพุทธบุตร 

4  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัว
บ่งชี้ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 2.8-4-1  หมายถึง  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
หมายเลข 2.8-4-1  หมายถึง  ผลการประเมินโครงการ 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
5  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 2.8-5-1  หมายถึง  เอกสารการได้รับการยกย่องของด้านคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษา  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2553 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ที่ได้ 2553 

ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

5 ข้อ 5  ข้อ 
(1,2,3,4 และ 5) 

5 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8  
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการด าเนินกิจกรรมโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางเสริม : 

-  หน่วยงานภายในควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1     ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :   

ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.1-1-1  หมายถึง  นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
หมายเลข 6.1-1-2  หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
หมายเลข 6.1-1-3  หมายถึง  แผนงบประมาณเงินรายได้ (บ.กศ.) 
หมายเลข 6.1-1-4  หมายถึง  แผนงบประมาณเงินรายจ่าย 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
2  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.1-2-1  หมายถึง  แผนการสอนของแต่ละคณะ 

3  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.1-3-1  หมายถึง  เว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
หมายเลข 6.1-3-2  หมายถึง  สารประชาสัมพันธ์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
หมายเลข 6.1-3-3  หมายถึง  ตารางการแสดงงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 53 

4  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.1-4-1  หมายถึง  สรุปผลการประเมินโครงการ “นาฏศิลป์ 4 ภาค” 

6  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.1-6-1  หมายถึง  การได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 ใน

สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) นายควน  ทวนยก   
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ที่ได้ 2553 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4 และ 6) 

5 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 6.1  
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการด าเนินกิจกรรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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- ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีบุคลากรทางด้านวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  

แนวทางเสริม : 

- ควรมีข้อตกลงการสร้างความร่วมมือบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับคณะต่างๆ อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2     การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

 

ประเด็นการพิจารณา  :  ข้อ  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ 
5. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 
 
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.2-1-1  หมายถึง  แผนการปฏิบัติราชการ 
หมายเลข 6.2-1-2  หมายถึง  นโยบายและแผนกลยุทธ์ 
หมายเลข 6.2-1-3  หมายถึง  รายงานประจ าปี 2553 
หมายเลข 6.2-1-4  หมายถึง  เอกสารผลการประเมินโครงการ 

2  บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.2-2-1  หมายถึง  สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ  



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
หมายเลข 6.2-2-2  หมายถึง  รายงานประจ าปี 2553 

3  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.2-3-1  หมายถึง  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

4  ได้รับการยกย่องระดับชาติ 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.2-4-1  หมายถึง  โครงการร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10   

5  ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.2-5-1  หมายถึง  หนังสือเชิญเข้าร่วมแสดงในงานวันชาติรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย  

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2553 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4 และ 5) 

5 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 6.2 
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีกิจกรรมที่สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และบริการวิชาการ
ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.3     การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)  

 

ประเด็นการพิจารณา  :  ข้อ  
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.3-1-1  หมายถึง  รายงานการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน 
หมายเลข 6.3-1-2  หมายถึง  ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุม  

2  อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.3-2-1  หมายถึง  ภาพอาคารสถานที่ของส านักฯ 

3  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.3-3-1  หมายถึง  ภาพการปรับแต่งภูมิทัศน์ของส านักฯ 

4  มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.3-4-1  หมายถึง  ภาพการใช้พื้นท่ีจัดกิจกรรมของนักศึกษาและเครือข่าย  

5  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 6.3-5-1  หมายถึง  แบบประเมินความพึงพอใจด้านการใช้อาคารสถานที่ 
หมายเลข 6.3-5-2  หมายถึง  แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ของส านักฯ 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ที่ได้ 2553 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4 และ 5) 

5 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :    บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 6.3  
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  ตลอดจนการให้บริการ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งด้านวิชาการ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ 

 
 

สรุปภาพรวมองค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้ท าหน้าที่ตามภารกิจหลักด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มความสามารถ  และยังสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  และจะท าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมและ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคมต่อไป 

 
 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1     ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. สภาสถาบันปฏิบัติตามหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

3. ผู้บริการมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  คณะกรรมการบริหารส านัก ปฏิบัติตามหน้าที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
หมายเลข 7.1-1-1  หมายถึง  รายงานการประชุม 
หมายเลข 7.1-1-2  หมายถึง  รายงานประจ าปี SAR ปีการศึกษา 2552 

2  ผู้อ านวยการมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.1-2-1  หมายถึง  หนังสือเชิญคณะกรรมการท าแผนยุทธศาสตร์   
หมายเลข 7.1-2-2  หมายถึง  http://culture.skru.ac.th/ 

3  ผู้อ านวยการมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.1-3-1  หมายถึง  รายงานการประชุม 

4  ผู้อ านวยการสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.1-4-1  หมายถึง  ค าสั่งมอบหมายงานบุคลากร 

5  ผู้อ านวยการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.1-5-1  หมายถึง  เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน 

6  ผู้อ านวยการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.1-6-1  หมายถึง  ผลการประเมินผู้บริหาร 
หมายเลข 7.1-6-2  หมายถึง  เอกสารรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

7  คณะกรรมการบริหารส านัก ประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.1-7-1  หมายถึง  เอกสารรายงานการประเมินผู้บริหาร  

 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ที่ได้ 2553 

ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 
(1,2,3,4,5,6 และ 7) 

5 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 7.1  
จุดแข็ง : 

- ผู้บริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีวิสัยทัศน์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ 

- ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2     การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของส านัก  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.2-1-1  หมายถึง  แผนกลยุทธ์ส านัก 
หมายเลข 7.2-1-2  หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ KM  

2  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.2-2-1  หมายถึง  การเข้าร่วมอบรมของบุคลากร 
หมายเลข 7.2-2-2  หมายถึง  รายงานประจ าปี 2553 

3  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.2-3-1  หมายถึง การเข้าร่วมอบรมบุคลากร (นายมานพ อ่อนแก้ว จ.นครสวรรค์)    
หมายเลข 7.2-3-2  หมายถึง ภาพถ่าย 
หมายเลข 7.2-3-3  หมายถึง ใบความรู้ 

4  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.2-4-1  หมายถึง  เอกสารความรู้จากการเข้าร่วมอบรม  

5  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.2-5-1  หมายถึง  การจัดเก็บเอกสารความรู้จากการเข้าร่วมอบรม 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ที่ได้ 2553 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 

5 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4 และ 5) 

5 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 7.2  
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีเปูาหมายในการพัฒนาทักษะของบุคลากร  
 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน  และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามก าหนด 

 

 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.3-1-1  หมายถึง  นโยบายและแผนกลยุทธ์ 
หมายเลข 7.3-1-2  หมายถึง  หน้าเว็บไซต์แผนระบบสารสนเทศ   

2  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน  และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย   
หมายเลข 7.3-2-1  หมายถึง  http://culture.skru.ac.th/ 

3  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.3-3-1  หมายถึง  ผลการประมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.3-4-1  หมายถึง  ผลการประมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4 และ 5) 

4 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :     บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 7.3  
จุดแข็ง : 

-  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน 
 
แนวทางพัฒนา : 

-  ควรมีแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4     ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ

ตัวแทนรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม

บริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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6. มีการน าผลการเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :   

ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ

ตัวแทนรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.4-1-1  หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
หมายเลข 7.4-1-2  หมายถึง  หนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  

2  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน  
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.4-2-1  หมายถึง  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
หมายเลข 7.4-2-2  หมายถึง  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.4-3-1  หมายถึง  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

4  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.4-4-1  หมายถึง  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

5  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.4-5-1  หมายถึง  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
6  มีการน าผลการเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 7.4-6-1  หมายถึง  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 

ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

6 ข้อ 6 ข้อ 
(1,2,3,4,5 และ 6) 

5 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 7.4  
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้รับผิดชอบจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
ส านักฯ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7.15   ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 15.2) 

น้ าหนัก : ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 
 การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ และน าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  
 

 

 

 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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  โดยก าหนดประเด็นส าคัญในการประเมินความส าเร็จ ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งควร
ประกอบด้วยการขยายผลองค์ความรู้เดิมท่ีด าเนินการในปีที่ผ่านมา และการจัดการองค์
ความรู้ใหม่ที่น ามาด าเนินการในปีปัจจุบัน โดยน าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดท าแผนและเสนอต่อผู้มีอ านาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา 

ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการ    
ความรู้ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้มีอ านาจ  

 สถาบันอุดมศึกษาน าผลการติดตามไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มี
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ การท างาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 
และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
ผู้มีอ านาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา และน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ด าเนินการได ้
ส าเร็จ ครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ด าเนินการได ้
ส าเร็จ ครบถ้วน  

2 ประเด็น 

ด าเนินการได ้
ส าเร็จ ครบถ้วน  

3 ประเด็น 

ด าเนินการได ้
ส าเร็จ ครบถ้วน  

4 ประเด็น 

ด าเนินการได ้
ส าเร็จ ครบถ้วน  

5 ประเด็น 
 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ผลการด าเนินงาน 

1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 โดยด าเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย  
หมายเลข 7.15-1.1  หมายถึง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
2  มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปี และ

จัดท ารายงานเสนอต่อผู้มีอ านาจ และน าผลการติดตามไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย   
หมายเลข 7.15-2.1  หมายถึง รายงานผลการด าเนินโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
หมายเลข 7.15-2.2  หมายถึง   ภาพถ่ายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน 

3  มีการจัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ  เว็บไซต์ จอ LED เพ่ือให้บุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาได้มี การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การท างานและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ 
หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย  
หมายเลข 7.15-3.1  หมายถึง เว็บไซต์ส านัก 
หมายเลข 7.15-3.2  หมายถึง ไวนิลประชาสัมพันธ์ 
หมายเลข 7.15-3.3  หมายถึง บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

4  มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ 
หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย  
หมายเลข 7.15-4.1  หมายถึง โครงการย้อนรอยวิถีไทย 
หมายเลข 7.15-4.2  หมายถึง โครงการลานวัฒนธรรม 
หมายเลข 7.15-4.3  หมายถึง โครงการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสัญจรถิ่นใต้ 
 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 

5  มีการด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร 
หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย  
หมายเลข 7.15-5.1  หมายถึง รายงานประจ าปี 2553 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่

ได้ 2553 

ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 15.2) 

5 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4 และ 5) 

5 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 7.15 
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นแหล่งให้บริการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย  
สามารถสืบค้นได้หลายช่องทาง 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1     ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 8.1-1-1  หมายถึง  คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณ 
หมายเลข 8.1-1-2  หมายถึง  แผนกลยุทธ์ส านัก 

2  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 8.1-2-1  หมายถึง  เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการลานวัฒนธรรม(สวช.) 
หมายเลข 8.1-2-2  หมายถึง  เอกสารการจัดสรรงบประมาณของส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง 

3  มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 8.1-3-1  หมายถึง  รายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ 

4  มีการจัดท ารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 8.1-4-1  หมายถึง  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 

5  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของส านักอย่างต่อเนื่อง 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 8.1-5-1  หมายถึง  ตารางวิเคราะห์งบประมาณส านัก 

6  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 8.1-6-1  หมายถึง  หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
หมายเลข 8.1-6-2  หมายถึง  แบบสอบถามของหน่วยตรวจสอบภายใน 

7  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 8.1-7-1  หมายถึง  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301, 302 

 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ที่ได้ 2553 

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 7 ข้อ 
(1,2,3,4,5,6 และ 7) 

5 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 8.1  
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีแนวทางการจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการ และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารระดับสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ  3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 
หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
หลักฐานอ้างอิง  ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.1-1-1  หมายถึง  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
หมายเลข 9.1-1-2  หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ 
 หมายเลข 9.1-1-3  หมายถึง  นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

2  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการบริหารส านัก 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.1-2-1  หมายถึง  นโยบายส านักศิลปะและวัฒนธรรมด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.1-3-1  หมายถึง  เอกสารองค์ประกอบที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 และ 11.4 

4  มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA 
Online และ  3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.1-4-1  หมายถึง  รายงานประจ าปี SAR 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
5  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ

พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.1-5-1  หมายถึง  รายงานผลการประชุม 

6  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.1-6-1  หมายถึง  http://culture.skru.ac.th/ 

7  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.1-7-1  หมายถึง  แบบประเมินความพึงพอใจ 
หมายเลข 9.1-7-2  หมายถึง  สายตรง ผอ. 

8  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.1-8-1  หมายถึง  เอกสาร MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
9  มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.1-9-1  หมายถึง  เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)  ด้าน

การท ารายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2554 และโล่รางวัล 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ 9 ข้อ 
(1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9) 

5 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 9.1  
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

- มีการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ  
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.2     ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 

 

วิธีการค านวณ :  
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 

จ านวนปี 
หมายเหตุ    

-  ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน  ตามท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2553  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนน
ของตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก)  
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ ของ 

สกอ. ทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้  มีผลคะแนนรวม 48 คะแนน  เฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.80 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 4.8 4.8 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ตัวบ่งช้ี 9.3  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 7.1) 

น้ าหนัก : ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 

 ความส าเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาท่ีก าหนดให้มี
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องก าหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน 
บุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดหรือตามที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้ และน าผลที่ได้จากการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามเปูาหมายหรือ
แผนของสถาบันอุดมศึกษา 

ก าหนดประเด็นส าคัญในการประเมินความส าเร็จดังนี้  
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบันเพิ่มเติม รวมถึงการ
จัดท าแผนการประกันคุณภาพประจ าปีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 
  ตามแผนการประกันคุณภาพท่ีประกาศ   

 สถาบันอุดมศึกษาด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของ
  กระบวนการบริหารการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามเกณฑ์การ
  ประเมินคุณภาพ  

ประเด็นที่ 3  สถาบันอุดมศึกษาติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารเป็น
  ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง  

 สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในที่ 
  ก าหนด ในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ 
  สถาบัน  

ประเด็นที่ 4  สถาบันอุดมศึกษาเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงต่อสภา 
  สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น  

 สถาบันอุดมศึกษาน าข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและผลการ
  ประเมินมาใช้ในการวางแผนประจ าปีเพื่อเสนอของบประมาณประจ าปีถัดไป  



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
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ประเด็นที่ 5  สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 วันนับ 
  จากวันสิ้นปีการศึกษา และเผยแพร่รายงานให้สาธารณชนทราบ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

 
    เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ด าเนินการได้  

ส าเร็จ ครบถ้วน 
1 ประเด็น 

ด าเนินการได้  
ส าเร็จ ครบถ้วน 

2 ประเด็น 

ด าเนินการได้  
ส าเร็จ ครบถ้วน 

3 ประเด็น 

ด าเนินการได้  
ส าเร็จ ครบถ้วน 

4 ประเด็น 

ด าเนินการได้  
ส าเร็จ ครบถ้วน 

5 ประเด็น 
 

ผลการด าเนินงาน :   
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบันเพิ่มเติม รวมถึงการจัดท า
แผนการประกันคุณภาพประจ าปีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.3-1-1  หมายถึง  รายงานการประชุม 
หมายเลข 9.3-1-2  หมายถึง โครงการจัดท ารายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา 

2  มีการเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังค า ชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินตามแผนการประกันคุณภาพท่ีประกาศ  สถาบันอุดมศึกษาด าเนินงานตามแผนการประกัน
คุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.3-2-1  หมายถึง  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม 
หมายเลข 9.3-2-2  หมายถึง  โครงการจัดท ารายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน 
 

3  มีการ ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ด าเนินตามแผนการประกันคุณภาพภายในทีก่ าหนด  
หลักฐานอ้างอิง   ประกอบด้วย  
หมายเลข 9.3-3-1  หมายถึง  แผนการประกันคุณภาพ 
หมายเลข 9.3-3-2  หมายถึง  ก าหนดการตรวจเยี่ยม Road Show จากหน่วยงานด้านการประกัน

คุณภาพ 
4  มีการน า เสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น   สถาบันอุดมศึกษาน าข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาและผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนประจ าปีเพื่อเสนอของบประมาณประจ าปี 
หมายเลข 9.3-4-1  หมายถึง  ร่าง รายงานประจ าปี  SAR 

5  จัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
หมายเลข 9.3-5-1  หมายถึง  รายงานประจ าปี  SAR 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2553 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 

ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 7.1) 

5 ข้อ 5 ข้อ  
(1,2,3,4 และ 5) 

5 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเปูาหมาย    ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 9.3  
จุดแข็ง : 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   มีการปฏิบัติ
ตามแผนการด าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ
ที่ 

ชื่อองค์ประกอบ 
คะแนน 
ประเมิน 

ผล 
การประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 5.00 ดีมาก 
2 การผลิตบัณฑิต 5.00 ดีมาก 
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - - 
4 การวิจัย - - 
5 การบริการวิชาการแก่สังคม - - 
6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
7 การบริหารและการจัดการ 4.50 ดีมาก 
8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.90 ดีมาก 

สรุปโดยภาพรวม 4.83 ดีมาก 
 

หมายเหตุ  
 * คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้น ๆ  

* ผลการประเมิน  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้  ดี   ดีมาก   
  ตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ.    การแปลผลคะแนน   

  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 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  

 

52 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนน สกอ. 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมอง
ด้านบริหารจัดการ (ตารางที่ ส.1, ส.2 ส.3) 
 

ตารางท่ี ส.1 สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 

ตามเกณฑ์ สกอ. 

องค์ประกอบที ่1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

 

8 ข้อ 

 

8 ข้อ 

 

5.00 

เฉลี่ยคะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 

  5.00 

องค์ประกอบที่ 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 

 

7 ข้อ 

5 ข้อ 

 

7 ข้อ 

5 ข้อ 

 

5.00 

5.00 

เฉลี่ยคะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 

  5.00 

องค์ประกอบที่ 6  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 (สมศ.) 

 

5 ข้อ 

5 ข้อ 

5 ข้อ 

 

5 ข้อ 

5 ข้อ 

5 ข้อ 

 

5.00 

5.00 

5.00 

เฉลี่ยคะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 

  5.00 

องค์ประกอบที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 

 

7 ข้อ 

5 ข้อ 

6 ข้อ 

6 ข้อ 

 

6 ข้อ 

5 ข้อ 

6 ข้อ 

5 ข้อ 

 

4.00 

5.00 

5.00 

4.00 

เฉลี่ยคะแนน 

องค์ประกอบที่ 7 

  4.50 

องค์ประกอบที่ 8 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

 

7 ข้อ 

 

7 ข้อ 

 

5.00 
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องค์ประกอบ 

คุณภาพ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 

ตามเกณฑ์ สกอ. 

เฉลี่ยคะแนน 

องค์ประกอบที่ 8 

  5.00 

องค์ประกอบที่ 9 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 (สมศ.) 

 

9 ข้อ 

- 

 

9 ข้อ 

- 

 

5.00 

4.80 

เฉลี่ยคะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 

  4.90 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 

  4.80 

 
 

สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 1  มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้   ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  หมายถึง 
การด าเนินงานของส านัก  ได้คุณภาพในระดับ ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
 ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 2  มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้   ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  หมายถึง 
การด าเนินงานของส านัก  ได้คุณภาพในระดับ ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 6  มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้   ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  หมายถึง 
การด าเนินงานของส านัก  ได้คุณภาพในระดับ ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 7  มีจ านวน 4 ตัวบ่งชี้   ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  หมายถึง 
การด าเนินงานของส านัก  ได้คุณภาพในระดับ ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 8  มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้   ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  หมายถึง 
การด าเนินงานของส านัก  ได้คุณภาพในระดับ ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 9  มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้   ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90  หมายถึง 
การด าเนินงานของส านัก  ได้คุณภาพในระดับ ดีมาก  



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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เฉลี่ยคะแนนการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สกอ.  
 ด้านปัจจัยน าเข้า  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ -  อยู่ในระดับ -  
 ด้านกระบวนการ  ผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  

ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากับ 4.83  หมายถึง การด าเนินงานของ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้คุณภาพในระดับ ดีมาก 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ตารางที่ ส. 2   สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 
มาตรฐานที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 

 

5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
 

5.00 

เฉลี่ยคะแนน 

มาตรฐานที่ 1 

  5.00 

มาตรฐานที่ 2 ก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 

 

8 ข้อ 

7 ข้อ 

7 ข้อ 

5 ข้อ 

6 ข้อ 

7 ข้อ 

9 ข้อ 

 

8 ข้อ 

7 ข้อ 

6 ข้อ 

5 ข้อ 

5 ข้อ 

7 ข้อ 

9 ข้อ 

 

5.00 

5.00 

4.00 

5.00 

4.00 

5.00 

5.00 

เฉลี่ยคะแนน 

มาตรฐานที่ 2 ก 

  4.71 

 

มาตรฐานที่ 2 ข 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
   ตัวบ่งชี้ที่ 10 (สมศ.) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 11 (สมศ.) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 15 (สมศ.) 

 
5 ข้อ 
5 ข้อ 
5 ข้อ 

- 

 
5 ข้อ 
5 ข้อ 
5 ข้อ 

- 

 
5.00 
5.00 
5.00 
4.80 

เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ข 

  4.95 

มาตรฐานที่ 3 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

 
5 ข้อ 

 
5 ข้อ 

 
5.00 

เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 3 

  5.00 

เฉลี่ยคะแนน 

รวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

  4.83 

 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  

ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 1 ที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี ...-... ตัวบ่งชี้  รวม ...-.... ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ...-.... อยู่ในระดับ  .....-...... 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 2 (ก) ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้ามี ...-... ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี 

.....-..... ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี ....-.... ตัวบ่งชี้ รวม ....-... ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ......-....  อยู่ในระดับ …-…. 

ข.    มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 2 (ข) ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้ามี ....-... ตัวบ่งชี้       ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ 

มี  1 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี .....-...... ตัวบ่งชี้ รวม ....-..... ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  5.00  อยู่ในระดับ ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 3 เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการมี 1 ตัวบ่งชี้  รวม 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
เฉลี่ยคะแนนการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
  ด้านปัจจัยน าเข้า  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ........-..... อยู่ในระดับ ......-.........  

ด้านกระบวนการ  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  
ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลการประเมินโดยภาพรวม  เท่ากับ 5.00  หมายถึง การด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ได้คุณภาพในระดับ ดีมาก 
 
 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ตารางที่ ส.3 สรุปการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 

มุมมองด้าน 

การบริหารจัดการ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 

ตามเกณฑ์ สกอ. 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 

 
 

5 ข้อ 

 
 

5 ข้อ 

 
 

5.00 

เฉลี่ยคะแนนด้านนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  5.00 

2. ด้านกระบวนการภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 (สมศ.) 

 
8 ข้อ 
7 ข้อ 
5 ข้อ 
7 ข้อ 
6 ข้อ 
6 ข้อ 
9 ข้อ 
5 ข้อ 
5 ข้อ 

- 

 
8 ข้อ 
7 ข้อ 
5 ข้อ 
6 ข้อ 
6 ข้อ 
5 ข้อ 
9 ข้อ 
5 ข้อ 
5 ข้อ 

- 

 

5.00 

5.00 

5.00 

4.00 

5.00 

4.00 

5.00 

5.00 

5.00 

4.80 

เฉลี่ยคะแนนด้าน
กระบวนการภายใน 

  4.78 

3. ด้านการเงิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

 
7 ข้อ 

 
7 ข้อ 

 
5.00 

เฉลี่ยคะแนน 
ด้านการเงิน 

  5.00 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

 
 

5 ข้อ 

 
 

5 ข้อ 

 
 

5.00 

เฉลี่ยคะแนน ด้านบุคลากร 
การเรียนรู้และนวัตกรรม 

   
5.00 

 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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สรุปการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้ามี ..-.. ตัวบ่งชี้   ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี ...-.. ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ที่ป็น
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี 1 ตัวบ่งชี้ รวม 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
2. ด้านกระบวนการภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี 7 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี ..... ตัวบ่งชี้ รวม 7 ตัว
บ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  อยู่ในระดับ ดีมาก 
3. ด้านการเงิน 

ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้ามี ....-.....ตัวบ่งชี้    ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี 1 ตัวบ่งชี้  รวม 1 ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  อยู่ในระดับ ดีมาก 
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้ามี ....-.. ตัวบ่งชี้   ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี 1 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ที่เป็น
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี .....-.......ตัวบ่งชี้ รวม 1 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
เฉลี่ยคะแนนการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
  ด้านปัจจัยน าเข้า  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ...-... อยู่ในระดับ ...-...  

ด้านกระบวนการ  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับ ดีมาก 
ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลการประเมินโดยภาพรวม  เท่ากับ 4.80  หมายถึง การด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้คุณภาพในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  

 

59 

ตารางที่ 3 สรุปคะแนน ก.พ.ร. 
 

 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล           
4.1 มาตรฐานด้านบัณฑิต           
4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1 ปี 

          

4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าตรง
สาขาที่ส าเร็จการศึกษา 

          

4.2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

          

4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า
และ/หรือนักวิจัยประจ า 

          

4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน ต่ออาจารย์ประจ าและ/
หรือนักวิจัยประจ า 

          

4.2.3 ร้อยละของผลงาน
วิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์
และ/หรือได้รับรองคุณภาพ
จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่อ
อาจารย์ประจ าและ/หรือ
นักวิจัยประจ า 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
5. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล 

          

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ           
6.1 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ต่อบัณฑิต 

          

6.2 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา 

          

7. ระดับความส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

          

7.1 ระดับความส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2.5     / 5 5  

7.2 ระดับคุณภาพของสถาบัน
จากผล  การประเมินของ  
สมศ. 

          

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ   

          

8.ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนและ
รายจ่ายในภาพรวม 

          

9. ระดับความส าเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 

          

10. ระดับความส าเร็จของการ           
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
11.ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

          

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนา
สถาบัน 

          

กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ 
ไม่ไดด้ าเนินการ PMQA  
อย่างต่อเนื่อง 

          

12.1 ระดับคุณภาพของการ
ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ตามหน้าที่และบทบาทของสภา
สถาบันอุดมศึกษา 

          

12.2 ระดับคุณภาพของการ
ถ่ายทอดเปูาหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

          

13.ระดับความส าเร็จในการให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

          

14.1 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อุดมศึกษาด้านนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตรและการเงิน
อุดมศึกษา และระบบ
ฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานท า
ของบัณฑิต 

          

14.2 ระดับความส าเร็จของ           



รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553รายงานประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
(1 มิถนุายน 2553 (1 มิถนุายน 2553   --  31 พฤษภาคม 2554)31 พฤษภาคม 2554)  
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา 
15.1 ระดับความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

          

15.2 ระดับความส าเร็จของ
การจัดการความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 2.5     / 5 5  

16. ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

          

17. ประสิทธิภาพของการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          

18. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สร้างคุณค่า 

          

รวม  
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แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices)  
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี ( Good 
Practices)  ด้านการการท ารายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2552   

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  มีโครงการ/กิจกรรมและแผนด าเนินงานที่มีหลักการและเหตุผลในการส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมหลายด้าน  เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดย
ด าเนินการตามแผนงานและโครงการที่ได้รับการพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการส านัก  เป็น
โครงการประจ าที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และโครงการบริการวิชาการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ สืบทอดและสร้างสรรค์เป็นมรดกล้ าค่าของชาติสืบไป 
 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของส านักฯ  ได้จัดองค์กรการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดย
มีคณะกรรมการที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมด าเนินงานจากคณะต่างๆ  ทั้งคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรภายใน 
ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เป็นเครือข่ายด้านวัฒนธรรมร่วมกันช่วยเหลือทั้งด้านก าลังกาย ก าลังใจ และก าลัง
ความคิด  เพื่อร่วมช่วยกันผดุงศิลปวัฒนธรรมมรดกของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่   

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่จะด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้เป็นที่ยอมรับในความเป็นตัวตนของความเป็นไทย โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติสนับสนุนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องต่อไป 
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บทที่ 4 
ภาคผนวก 

 
บุคลากรประจ าส านักฯ 
 

ต าแหน่ง จ านวน 
1.  ผู้อ านวยการ 1 คน 
2.  พนักงานราชการ 
 -  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
1 คน 

3.  พนักงานมหาวิทยาลัย 
 -  นักวิชาการศึกษา 

 
1 คน 

4.  พนักงานประจ าตามสัญญา 
 -  ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นบ้าน 
 -  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 

 
1 คน 
1 คน 

5.  ลูกจ้างประจ า  
 -  พนักงานบริการอัดส าเนา 

 
1 คน 

รวม 6 คน 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

สังกัดหน่วยงาน จ านวน 
คณะครุศาสตร์ 3 คน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 คน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 คน 
คณะวิทยาการจัดการ 1 คน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 คน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 คน 
ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 1 คน 

รวม 33 คน 
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คณะกรรมการบริหาร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ อธิการบด ี

2 ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ รองอธิการบดีฝุายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

3 นายประสงค์ บริรักษ์ ที่ปรึกษา 

4 นายนครินทร์ ชาทอง  ที่ปรึกษา 

5 นายสัณฐาน ดินลานสกุล  ที่ปรึกษา 

6 นายพิชัย ศรีใส  ที่ปรึกษา 

7 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์  ที่ปรึกษา 

8 นายประภัทร์ เดชะมาก  ที่ปรึกษา 

9 นางละมัย ศรีรักษา  ที่ปรึกษา 

10 นางรจนา   ศรีใส ผู้อ านวยการ 

11 นายโอภาส อิสโม รองผู้อ านวยการ คนท่ี 1 

12 นายจรูญศักดิ์   บุญญาพิทักษ์ รองผู้อ านวยการ คนท่ี 2 

13 นางชนกพร    ประทุมทอง  รองผู้อ านวยการ คนท่ี 3 

14 นางทนตวรรณ ปานมา หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัด 
ฝ่ายเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ฯ 

1 ผศ.วินัย จันทร์พริ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2 นายธงศักดิ์ หงส์แพง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3 นายศุภกร หนูสม ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
4 นางสุภาพร สุขจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5 นางสาวณัฏฐิกา บุญรัศมี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
6 นางสาววรวรรณ   สุกใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
7 นางสาวอภิชญา แก้วอุทัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8 นางสาวสุกัญญา   เตียวสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9 นายชาญยุทธ   ฟองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 นางสาววไลพร   พราหมณ์ชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 นางสาวสุนิสา   ตะสัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12 นางสาวเอษา   คงวิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13 นางสาวชนางลักษณ์  ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัด 
ฝ่ายบริการวิชาการ งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมฯ 

14 ผศ.จินภา นราคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15 นายบรรเทิง  สิทธิแพทย์  คณะศิลปกรรมศาสตร ์

16 นายกี จันทศร  คณะศิลปกรรมศาสตร ์

17 นายควน ทวนยก  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

18 นางสาวรวิสรา ศรีชัย  คณะศิลปกรรมศาสตร ์

19 นางสาวจรรย์สมร  แก้วสุข คณะศิลปกรรมศาสตร ์

20 นางสาวชลาลัย    วงศ์อารีย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

21 นางสาวกฤติยา ชูสงค์  คณะศิลปกรรมศาสตร ์

ฝ่ายรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้สู่งานวิจัยฯ 
22 รศ.เกษม ขนาบแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
23 รศ.วรสิทธ์ิ มุทธเมธา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
24 ผศ.สนธยา พลศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
25 ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร ์

26 นางอริยา กัณฑลักษณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
27 นายพิเชษฐ์ จันทวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
28 นายเอกฤกษ์ พุ่มนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ลาศึกษาต่อ) 
29 นางนงนภัสส์ มากชูชิต คณะครุศาสตร์ 
30 ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช คณะวิทยาการจัดการ 
31 นางปนัดดา ศิริพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
32 นางศศิกาญจน์ หมอกมีชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ลาศึกษาต่อ) 
33 นางสาวภักดิ์ศานณัฏฐ์  หอยสกุล คณะครุศาสตร์ 
34 นางสาวนิศารัตน์   บุญมี คณะครุศาสตร์ 

 

บุคลากรสนับสนุนประจ าส านัก 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางทนตวรรณ ปานมา  พนักงานราชการ (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)  
2 นายมานพ อ่อนแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา) 
3 นางพวงเพ็ญ    สุวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2) 
4 นายควน   ทวนยก ลูกจ้างช่ัวคราว (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษดนตรีพื้นบ้าน) 
5 นางธนียา   ทองรัก ลูกจ้างประจ า (พนักงานบริการอัดส าเนา) 
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ภาระหน้าที่การบริหารงาน 

1.  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (นางรจนา  ศรีใส)  มีภาระงานดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม  ตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

2) ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดกรอบนโยบายและทิศทางในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

3) ร่วมก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานกับคณะกรรมการในส านักฯ 
4) ประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
5) ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทางวัฒนธรรม  ทั้งระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ

และนานาชาต ิ
6) จัดหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักฯ  
7) คัดสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาชาติ  เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานของส านักฯ 
8) ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินงานของส านักฯ 
9) บูรณาการงานด้านวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
10) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 

2. รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  คนที่ 1  (นายโอภาส  อิสโม)   รับผิดชอบดูแลงานฝุายหอ
วัฒนธรรมและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีภาระงานดังต่อไปนี้ 

1) จัดการแสดงทางวัฒนธรรมสนับสนุนหน่วยงานภายในและภายนอก 
2) เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
3) เป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินการประกวดทางวัฒนธรรม 
4) ให้บริการข้อมูลและอุปกรณ์ทางวัฒนธรรม 
5) เสนอรายชื่อผู้มีผลงานทางด้านวัฒนธรรมต่อหน่วยงานภายในและภายนอก 
6) จัดท าบัญชี  จัดเก็บ ส ารวจอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในหอวัฒนธรรม 
7) จัดอบรมกลุ่มผู้สนใจทางวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก 
8) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
9) ซ่อมแซมและดูแลรักษาอุปกรณ์ในหอวัฒนธรรม 
10) ดูแลห้องแสดงนิทรรศการถาวรทางวัฒนธรรม 
11) จัดท าเอกสารทางวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ 
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3. รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  คนที่ 2  (นายจรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ)์   รับผิดชอบดูแล
งานฝุายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประเพณี  มีภาระงานดังต่อไปนี้ 

1) ร่วมจัดกิจกรรมวันส าคัญตามประเพณีกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
- วันขึ้นปีใหม่    -  วันไหว้ครู  
- วันอาสาฬหบูชา   -  วันเข้าพรรษา 
- วันแม ่    -  วันท าบุญเดือนสิบ 
- งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ -  งานทอดกฐิน 
- วันลอยกระทง    -  วันพ่อ 
- วันราชภัฏ    -  ฯลฯ 

2) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย 
- โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์ 
- จัดอบรมและจัดประกวดมารยาทไทย 
- ฝึกความมีวินัย  ความสะอาด  ความประหยัด  และความมีจิตสาธารณะ 

3) ส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม 
- คัดเลือกนักศึกษา บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องเพ่ือประกาศยกย่อง 
- จัดท าท าเนียบนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
- กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจ 

4) ประสานงานเชิญวิทยากรเสวนาให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม 
5) ร่วมประชุมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

4. รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  คนที่ 3  (นางชนกพร  ประทุมทอง)  รับผิดชอบงานฝุาย
วิจัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  มีภาระงานดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม 
2) รวบรวม และจัดท ารูปเล่มเอกสารผลงานวิจัยทางวัฒนธรรม 
3) ร่วมเป็นเครือข่ายจัดอบรมและเข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์ฯ 
4) ลงพื้นที่ส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
5) เสนอแผนงาน/โครงการประจ าปีของหน่วยอนุรักษ์ฯ  
6) รวบรวมรายงานผลการใช้งบประมาณด้านการอนุรักษ์ฯ ต่อหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 
7) รวบรวมรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลา 
8) ร่วมประชุมในฐานะหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดสงขลา ในระดับภาคและระดับประเทศ 
9) ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ฯ 
10) รวบรวมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ และเผยแพร่ 
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5. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  (นางทนตวรรณ  ปานมา)   รับผิดชอบงาน
ส านักงานเลขานุการ  มีภาระงานดังต่อไปนี้ 

1) งานเลขานุการ 
- ประสานการจัดประชุมที่เก่ียวกับงานพิธีการ 
- จัดเตรียมเอกสารส าหรับพิธีการต่างๆ  
- ประสานงานเรื่องวิทยากร สถานที่ ยานพาหนะและอาหารเครื่องดื่มในการจัดประชุม

และจัดงานโครงการ 
- จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
- จดบันทึกการประชุม 
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม 
- ปรับแก้รายงานการประชุม 
- ลงนัดหมายให้ผู้อ านวยการ 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

2) งานสารบรรณ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการที่ออกจากส านักฯ 
- จัดท าค าของบประมาณของส านักฯ 
- จัดท าสถิติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) งานร่างโต้ตอบ และพิมพ์หนังสือราชการ 
- ร่าง และโต้ตอบหนังสือราชการถึงหน่วยงานภายในและภายนอก 
- ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ ค าสั่ง และประกาศก่อนน าเสนอ 
- ประสานงานและติดตามเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ 
- ติดตามส าเนาหนังสือออก ค าสั่งและประกาศ 
- จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ภายในส านักฯ 
- จัดท าทะเบียนวัสดุคงเหลือในส านักงาน 
- จัดท าแบบฟอร์มประเมินโครงการ 

4) งานจัดเก็บและรักษาเอกสาร 
- จัดเก็บหนังสือเข้า-ออก  ค าสั่ง ประกาศ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
- จัดเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้รับมอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
- จัดท าคู่มือเอกสารต่างๆ  ได้แก่  รายงานประจ าปี, คู่มือรายงานประจ าปี การประกัน

คุณภาพภายใน  ฯลฯ 
- ดูแลและตรวจสอบงานบริการยืม-คืน สื่อและอุปกรณ์ภายในส านักฯ 
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- จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ผังโครงสร้างการบริหารงานของส านักฯ 
5) งานด้านการประสานงาน 

- ประสานงานเพื่อเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
- ประสานงานเรื่องอาหารว่าง/เครื่องดื่มของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
- เตรียมห้องประชุม 
- ประสานงานการจัดโครงการและกิจกรรมภายในส านักฯ 
- จัดเตรียมวัสดุ เอกสารในการจัดโครงการและกิจกรรม 
- ต้อนรับและให้บริการเครือข่ายชุมชนที่มาติดต่อ 

6) งานพัสดุ-การเงิน 
- จัดท าค าของบประมาณ 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
- จัดท าเอกสารยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
- จัดท าบัญชีคุมงบประมาณและจัดท ายอดให้เป็นปัจจุบัน 
- สรุปงบประมาณแต่ละงบประมาณแต่ละไตรมาสเพื่อรายงานผล 
- จัดท าแผนครุภัณฑ์ส านักงาน และคุณลักษณะของครุภัณฑ์ส านักงาน 

งบประมาณ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติจ าแนกตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ”  ได้รับ

จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได ้ แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ” ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)  แผนงานส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดสรรผ่านส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและสวช. จะเป็นผู้ก าหนดภาระงานหรือกิจกรรมให้เป็นรายปี 

3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น “หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  ประจ า
จังหวัด” ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร สิ่งแวดล้อม  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  มีภาระงานทั้งสิ้น 2 แผนงาน  ได้แก่ 

1) แผนงานหลัก  การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และการ
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

2) แผนงานรอง  การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ผลงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2 ประเภท คือ งบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่าย 
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ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 1,339,110 บาท  
เป็นงบประมาณเงินรายได้ (บก.ศ) จ านวน 607,100 บาท, งบประมาณรายจ่าย จ านวน 732,010 บาท,  
งบประมาณเงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ จ านวน 126,600 บาท, งบประมาณรายจ่าย 
เงินอุดหนุน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 69,410 บาท 

 

แผนงาน / โครงการ 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณเงิน
รายได้ (บ.กศ.) 

1.  โครงการบริหารงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม - 272,100 
-  งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)   
- งบด าเนินงาน (ค่าวัสดุ)   
-  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)   

2.  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
1. ย้อนรอยวิถีไทยบ้านวัฒนธรรมลานวัฒนธรรม - 100,000 
2. ค่ายพุทธบุตร - 35,000 
3. ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ - 200,000 
4. บริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 60,000 - 
5. บริหารจัดการความรู้สู่การพัฒนา 26,550 - 
6. ลีลาคุณธรรมสื่อน าความดี “ท าดีเพื่อพ่อ” 19,000 - 
7. ประกวดทูตวัฒนธรรม ปี 53 23,000  
8. ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 50,000 - 
9. ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมถ่ินใต้สัญจรฯ 194,450 - 
10. สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม  10,000 - 
11. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานสู่การ

เรียนรู้โดยประสบการณ์ 
137,000 - 

12.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 16,000 - 
* 13. บริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
75,000 - 

* 14. อบรมสัมมนาเครือข่ายและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 

51,600 - 

** 15. เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 69,410  
รวมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 732,010 607,100 
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อาคารสถานที่และงานบริการ 

 อาคารศูนย์วัฒนธรรมศาสตราจารย์ผ่องกาญจน์ วัฏฏะสิงห์  สร้างข้ึนในสมัยที่ ดร.จรินทร์   ชาติรุ่ง 
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี วิทยาลัยครูสงขลา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 3 ห้อง ขนาด 28X8.2 ม. 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองอาคาร กรมการฝึกหัดครู ศาสตราจารย์ผ่องกาญจน์ วัฏฏะสิงห์  ข้าราชการ
บ านาญชาวจังหวัดสงขลา ได้บริจาคเงินค่าก่อสร้างผ่านทาง  อาจารย์กมลทิพย์  มฤคทัต  จ านวน  736,000  
บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) สร้างเสร็จท าพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2528  โดย ฯพณฯ นาย
ชวน  หลีกภัย  รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธาน 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไปดังนี้ 

1.  อาคารศูนย์วัฒนธรรมศาสตราจารย์ผ่องกาญจน์  วัฏฏะสิงห์ 
-  ปัจจุบันช ารุดไม่สามารถใช้การได้  
-  ห้องสมุดวัฒนธรรม  ให้บริการสื่อทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

-   หนังสือ    -  เอกสาร 
-  ข้อมูลมุขปาฐะ   -  ข้อมูลเสียง 
-   ข้อมูลภาพ    -  ข้อมูลภาพและเสียง 

2.  อาคารใหม่ 2 ชั้น เป็นรูปแบบเรือนไทยภาคใต้  
2.1 ส านักงานผู้อ านวยการ 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
- หน่วยบริการอื่นๆ 

2.2 บริการอุปกรณ์ทางวัฒนธรรม 
เครื่องประกอบพิธีกรรม 
-  ชุดรดน้ าแต่งงาน   -  ชุดโต๊ะหมู่บูชา    
-  ชุดอาสนะ 
เครื่องดนตรี 
-  เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้  -  กลองยาว 
เครื่องเล่นกีฬาพื้นบ้าน 
-  หมากขุม    -  เดินกะลา 

2.3  บริการด้านการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
- โนรา    -  หนังตะลุง 
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- นาฏศิลป์    -  ดนตรีไทย,  ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ 
- จัดการแสดงแสง – เสียง  -  จั ดกิจกรรมค่ายบ้านวัฒนธรรม 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้วัฒนธรรมสาขาต่างๆ 

2.4 ห้องประชุมขนาดเล็ก จุไม่เกิน 30 คน 
2.5 ห้องหนังตะลุงศึกษา 

- ข้อมูลหนังตะลุงศึกษา  -  นิทรรศการหนังตะลุง 
2.6 ห้องโนราศึกษา 

- ข้อมูลโนราศึกษา   -  นิทรรศการโนราศึกษา 

3.  พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยภาคใต้  (ช ารุด) 

4.  โรงหนังตะลุง 
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คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2553 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

1.  นางรจนา  ศรีใส   ประธานกรรมการ  
2.  นายโอภาส  อิสโม   กรรมการ  
3.  นายจรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ์  กรรมการ  
4.  นางชนกพร  ประทุมทอง  กรรมการ  
5.  นายควน  ทวนยก   กรรมการ  
6.  นางทนตวรรณ ปานมา   กรรมการและเลขานุการ  
7.  นางพวงเพ็ญ  สุวรรณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
8.  นายมานพ  อ่อนแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 


